a nova geração
de baterias
A Vipower lança a nova bateria VPW
180 Ampères e oferece o melhor preço
por ser direto de fábrica

por Danielle Tomé
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Vipower está há seis anos no mercado, oferece uma tradicional linha de produtos de
alta qualidade e tecnologia de ponta, sen
do referência no setor. Possui duas fábricas em
Diadema e Ferraz de Vasconcelos, localizadas
no Estado de São Paulo. Conta com uma vasta gama de produtos com preço competitivo e
com certificado de qualidade, todos disponíveis
para veículos comerciais leves e pesados.

comPeTiTividade e PóS-veNda
A Vipower é considerada referência no segmento, já exportou seus produtos por toda a América
do Sul. Atualmente, está presente em São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco,
Mato Grosso, Paraíba e Pará.
Conta com um grande volume e variedade
de itens em estoque, para atender a demanda
em todo território brasileiro. Marca presença no
mercado com o melhor custo e benefício, oferecendo preços acessíveis por serem produtos
direto de fábrica, com até 25% mais barato do
que a concorrência, no Estado de São Paulo. Já
em outros Estados o preço pode ficar até 15%
a menos do que outros fabricantes. O forte da
empresa é o serviço diferenciado, conta com
assistência técnica, equipe especializada para
oferecer treinamento e manutenção grátis das
baterias (para frotista) e entrega imediata de 6
horas na grande São Paulo.

Mondejas diretor da Vipower.
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Um fato interessante foi que um
de nossos clientes adquiriu nossas
baterias, fez o serviço de manutenção Vipower, que garantiu a duração
do produto por 32 meses, proporcionando maior economia, diz Emerson

Vale ressaltar que a Vipower trabalha também
com customização de baterias, ou seja, fabrica o
produto com o nome da empresa ou distribuidora
solicitante, desenvolvendo o produto através de
critérios técnicos solicitados pelos clientes. “Atualmente tenho sete clientes que customizam nossos produtos com a marca própria” diz Emerson.

maior PoTêNcia e GaraNTia
A fabricante traz um produto diferenciado para
frotista, o lançamento da VPW 180 ampères, uma
bateria flex, composta por rolhas de respiros especiais e diferenciadas, que não soltam gases ácidos, evitam corrosão e explosão, livre de manutenção, que garante maior potência e durabilidade.
Outra solução inovadora é a nova tecnologia de
refrigeração, que impede o superaquecimento
da bateria. O diretor alega que hoje o frotista está
consciente de que as marcas famosas não têm
uma boa durabilidade, principalmente nas regiões
mais quentes como Norte e Nordeste. Porém, o
consumidor final não tem ainda essa concepção.
E afirma que a bateria VPW 180 está no mercado
há dois anos, enquanto a concorrência passou a
fornecer somente um ano depois.

Produção SuSTeNTável
Na área de sustentabilidade a Vipower oferece
produtos de qualidade que atendem as normas
e legislação brasileira, sendo uma das poucas
empresas que possui todas as licenças e certificados ambientais autorizados pela Cetesb,
Ibama, Polícia Federal e Polícia Civil. As certificações garantem aos clientes, seriedade e confiança na qualidade dos produtos.

aS melhoreS vaNTaGeNS
Tudo que precisar em uma bateria, você
encontra aqui nos produtos Vipower.
• Maior vida útil
• Produto com certificado de qualidade
• Solução inovadora de refrigeração
• Assistência técnica personalizada
• Customização de produtos
• Entrega imediata de 6 horas na grande
São Paulo
• Produtos direto de fábrica até 25% mais
barato em São Paulo
• Em outros Estados produtos 15%
mais barato
• Centro de manutenção de baterias para
frota (grátis)

