Evonik lança plataforma ‘intoCleaning’ para seus clientes




Evonik lança plataforma única para seus clientes da indústria da limpeza
A interação digital com os clientes é um fator de sucesso decisivo para a
Evonik
A plataforma ajudará os clientes a cumprir suas metas de sustentabilidade e
desempenho

A plataforma on-line da Evonik, intoCleaning, lançada recentemente no congresso anual do
American Cleaning Institute em Orlando, Flórida, facilita o acesso dos clientes a detalhes de
produtos, incluindo informações de aspecto regulatório. A novidade também serve como fonte
detalhada de vídeos sobre produtos, conceitos de marketing e formulações para clientes que
desenvolvem itens voltados à limpeza doméstica, industrial ou institucional, mas também para
limpeza e cuidados veiculares.

“A interação digital dos clientes é um fator de sucesso decisivo em nosso negócio. Nossos
clientes esperam obter informações de seu interesse de maneira rápida, a qualquer hora e em
qualquer lugar”, diz Tammo Boinowitz, responsável pela linha de negócios Care Solutions da
Evonik. “Com a plataforma intoCleaning nosso foco é reunir todas as informações disponíveis
sobre os nossos produtos, solicitações de amostras e ferramentas interativas on-line em um
portal na Internet”, continua.

O portal intoCleaning oferece seleção detalhada de produtos que permite aos clientes examinar
rapidamente soluções químicas que atendem uma variedade de aplicações, aspectos
regulatórios e sugestões de uso. O sistema também possui um módulo no qual os participantes
de workshops e outros eventos da Evonik podem acessar todas as apresentações. Um dos
conceitos de mercado apresentados no site é voltado à limpeza com economia de água. Tendo
em vista os desafios apresentados pelo uso limitado da água na indústria da limpeza, a
ferramenta sugere diferentes abordagens para lidar com a questão.

Para acessar o novo sistema, cadastre-se em intocleaning.evonik.com.

Informações sobre a empresa
A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes
do segmento de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura
corporativa confiável e voltada a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas
características formam a alavanca para um crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da
empresa. Com mais de 32.000 colaboradores, a Evonik atua em mais de 100 países no mundo inteiro,
beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas posições de liderança de
mercado. No ano fiscal de 2018, a empresa gerou vendas de 13,3 bilhões de euros e um lucro operacional
(EBITDA ajustado) de 2,15 bilhões de euros.

Sobre Nutrition & Care
O segmento Nutrition & Care, dirigido pela Evonik Nutrition & Care GmbH, contribui para o atendimento
das necessidades humanas básicas, incluindo aplicações para bens de consumo de uso diário, nutrição
animal e cuidados com a saúde. Com cerca de 8.200 colaboradores, esse segmento gerou vendas da
ordem de 4,6 bilhões de euros em 2018.

Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro
neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos
conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem variar
em função de mudanças no ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não assumem
nenhuma obrigação no sentido de atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações contidas neste
comunicado.
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