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A K2 Systems agora também presente no Brasil
Com o novo escritório de vendas em São Paulo, a firma inaugurou outro local e atende a grande
demanda do continente sul americano. O atual estudo do mercado fotovoltaico da Greener fornece
números concretos, mostrando que a K2 Systems é a marca preferida do Brasil.

Número 1 no atual estudo da Greener

O estudo publicado em janeiro de 2018 “Solar Photovoltaic Market“ estuda o mercado solar
brasileiro assim como os módulos solares, inversores e sistemas de montagem usados.
As 552 firmas entrevistadas selecionaram a K2 Systems como a marca preferida entre todos os
sistemas de montagem. 18 por cento das firmas compram preferencialmente os componentes K2 e
apreciam a montagem simples assim como a boa disponibilidade junto aos comerciantes.
Você pode encontrar o estudo completo em português aqui: Link

Abriu o escritório de vendas em São Paulo
O escritório de vendas na metrópole brasileira é o sétimo local externo da K2 Systems, confirmando
assim o ritmo de crescimento da firma alemã.
O gerente no novo local é o Sr. Hanns Martin Drope que trabalha para a K2 Systems desde o início do
ano. O Sr. Drope possui experiência de longos anos no setor solar brasileiro e uma fortíssima rede,
tendo sido responsável, na REFU Elektronik, pela área América Latina e anteriormente chefe de divisão
solar na Fronius Brasil.
Brevemente serão apresentadas as datas dos treinamentos em relação aos produtos evidentemente e
a firma também estará presente, como expositor, na próxima Intersolar South America em São Paulo
(número do stand: G22). O site da K2 está disponível em português.
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Arquivos de imagens
Você pode consultar o material ilustrativo em: https://k2-systems.com/pt/novidades/imprensa-e-media

Sobre a K2 Systems
Como fabricante de sistemas de montagem, para tecnologia solar, a K2 Systems desenvolve há 14 anos soluções
inovadoras de sistemas para todo o setor fotovoltaico internacional.
Na sede alemã em Renningen assim como nos sete locais na Inglaterra, França, Itália, África do Sul, Brasil, EUA e
México trabalham 130 colaboradoras e colaboradores em sistemas de montagem econômicos orientados para ao
futuro, para os telhados deste mundo. Os sistemas de suporte comprovados para a aplicação em telhados
inclinados, telhados planos, ou em projetos especiais e ao ar livre, convencem em particular pela sua excelente
qualidade e funcionalidade.
A experiência de longos anos e as ações orientadas ao serviço, assim como o contato pessoal fazem da K2
Systems um parceiro simpático e confiável.
Contato:
Sr. Hanns Martin Drope





+55 (11) 98548 3286

info@k2-systems.com.br

www.k2-systems.com
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