Eucatex é uma das vencedoras do Prêmio Top Móbile 2017
Reconhecer as marcas mais lembradas entre os fornecedores da indústria e
fabricantes de móveis pelos lojistas de todo país é o objetivo do Prêmio Top
Móbile, que chega à 12ª edição em 2017 e classifica a Eucatex como a 3ª
melhor empresa na categoria de painéis de madeira, feitos em MDF e MDP.
Realizado após o encerramento do 8º Congresso Nacional Moveleiros, que
ocorreu na última semana, em Curitiba, o prêmio ouviu mais de 520 lojistas
para selecionar os melhores em cada categoria, atuando como um incentivo
para que o setor trabalhe e invista cada vez mais na construção de marcas
fortes.
Para a gerente de marketing da Indústria Moveleira e Revenda da Eucatex,
Andrea Krause, o prêmio atua como importante termômetro de mercado. “Com
mais de 10 anos em ação, o Top Móbile nos auxilia, enquanto fornecedores da
indústria, a entender se as nossas estratégias estão sendo efetivas, celebrando
os acertos e identificando os aspectos que precisam ser melhorados em nosso
relacionamento com os lojistas”.
Sobre o Grupo Eucatex
A Eucatex, 65 anos, é uma das maiores produtoras de pisos, portas, divisórias,
painéis MDF e MDP, chapas de fibras de madeira, chapas T-HDF e tintas e
vernizes do Brasil. Com mais de dois mil funcionários, exporta para 37 países e
possui cinco modernas fábricas, localizadas em Botucatu e Salto, cidades do
interior do Estado de São Paulo, e Cabo de Santo Agostinho, no estado de

Pernambuco. A empresa detém há mais de 20 anos o Certificado FSC®, uma
madeira proveniente de florestas com manejo responsável e outras fontes
controladas. E a Eucatex Florestal posui há 15 anos a Certificação ISO 14001,
o que demonstra a constante preocupação da empresa com o meio ambiente.
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