Funiculi,
Funicula da
Empilhadeira
Poucas vezes na vida a famosa frase
de Julio Cesar “Veni, vidi, vici” pode
ser usada com propósito. Mas na
historia do jovem empreendedor do
ramo de Logística, Andrigo Cremiatto
da Promov Empilhadeiras esse fato se
torna notável.
Nascido já entre as empilhadeiras,
desde tenra idade Andrigo ja
mostrava propensão a seguir o ramo
de seu pai. Mas por um acaso do
destino foi após severas discussões
com seu genitor sobre os rumos do
negócio da família que o mesmo
encontrou seu caminho na dura, fria
e desconhecida megalópole de São
Paulo. Sozinho, uma nova empresa.

O INICIO DA EMPREITADA
Meados de 2006, junto com sua
esposa Elis, funda a Promov
Empilhadeiras, uma empresa focada
em algo inédito ate o momento no
mercado, o comércio de
empilhadeiras on line. Sempre na
vanguarda do conhecimento da época
ele, mesmo sem absolutamente
nenhum capital, se lança forte na
publicidade de sua empresa,
rapidamente se tornando um dos
nomes mais conhecidos por
industrias do brasil inteiro que
procuravam por soluções. Tudo seria
perfeito, a não ser um detalhe.

Irreverência e pouco...
Quantas empresas vocês
conhecem em que o próprio dono
e o garoto propaganda? E ainda
mais cantando Opera para
vender empilhadeira?

Uma produção caseira, um jingle
contagiante, uma voz potente.
Será a receita do sucesso?

Ou o sucesso se deve a um blog
de humor que viu graça na
Andrigo reconhece hoje em dia publicação e resolveu fazer um
que foi uma jogada arriscada em post comentando?
meio a austeridade de um ramo
dominado por burocratas e Nunca saberemos a verdadeira
grandes industriais realizar uma r a z ã o d e s u c e s s o d e s s e
jogada de marketing irreverente empreendedor dinâmico. A
única coisa que temos certeza e
e ousada.
que seu canal continua com a
“ T u d o c o m e ç o u c o m a P r o d u ç ã o a t o d o v a p o r,
necessidade de aproximar os produzindo mais propagandas
clientes, torna - los amigos” geniais e ate uma video aula
confessa o entrevistado. E s o b r e c o m o c o m p r a r
acabou com um video hoje com empilhadeira. Confira:
85 visualizações no You Tube.
http://youtu.be/PQPNVRsLkVE

O C a p i t a l p a r a a c o mp r a d a s
maquinas
continua na pág. 2

O COVIL DO LOBO São mais de 12 horas
por dia maquinando sua próxima ação
publicitaria, atendendo clientes, fechando
negócio “O escritório e meu segundo lar”

FEIRAS Sempre em dia com as novidades
do setor o empresário não perde uma feira
do ramo. Seja como expositor ou como
“stand de corredor”.

JAC, INATINGÍVEL novos tempos e novos
rumos para a Promov. Agora a onda e vender
empilhadeiras NOVAS, de uma das marcas
mais conceituadas no mundo!

SOBRE

MIM
Signo: Leão
Idade: 28
Paixão: Minha família
Meta: Promov, a maior
Lema: “An augusta, per
Angusta”- A Gloria, por
caminhos difíceis

SEM DINHEIRO, COM TRABALHO
E o milagre aconteceu. Demorou, mas aconteceu.
Após 2 anos trabalhando sem capital, somente
corretando empilhadeiras de valorosos parceiros a
Promov Empilhadeiras teve sua primeira sede Física
no bairro do Bras. Um local onde não cabiam mais
que 10 maquinas, com muito aperto.

Comida: Italiana claro
Filosofia: evoluir, evoluir.
Me defino como evangélico
agnóstico.

O estilo penetrante, por vezes arrogante, do
vendedor-diretor se fez notar, rapidamente hordas de
clientes faziam filas na porta no mesmo para
comprar suas empilhadeiras low cost, high quality. “O
que separava a gente da concorrência era a
transparência e honestidade” declara orgulhoso.
Havia clientes que deixavam de comprar pois uma
coisa que ele nunca fez foi deixar o cliente comprar o
equipamento errado, por vezes barato demais para
muito serviço, por vezes muito tecnológico
para um serviço brutal demais.

Defeitos: sem sincero e
muito piegas? Ja perdi muito
cliente por falar na cara que
ele estava comprando
errado, mesmo eu estando
vendendo.

Resultados

Vendas de Empilhade
Crescimento total

Ultimo ano	


iras

68%

Estoque Empilhade
iras	


340%

Colaboradores	


600%

Participação estimad

a	


40%

Empilhadeiras nova
s	


25%

Meta 2013 	


50%

2009 inauguram a atual sede da empresa,
moderna, com piso branco foi um conceito
de vendas inédito no ramo. No Covil do
lobo, negócios são fechados com a
velocidade do vento. Nas duas filiais 8
técnicos altamente treinados trabalham
para deixar cada equipamento perfeito para
a logística de cada novo cliente.

NUMEROS
Empilhadeiras
vendidas

1896
Clientes Atendidos

40
mil
estoque de
empilhadeiras pronta
entrega

62
Filiais

E volta e meia não se assuste se ouvir uma
potente voz cantar o refrão adaptado do
clássico italiano que fez esse tresloucado
empresario galgar os degraus do sucesso:
Venha! Venha! Comprar Empilhadeira!
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