ELEVADORES

SECIESP MARCA PRESENÇA NA EXPO-SÍNDICO

O SECIESP (Sindicato das Empresas de Conservação, Manutenção e Instalação de
Elevadores do Estado de São Paulo) consolida sua posição na 10ª Expo-síndico. A
cada ano, o estande da entidade recebe maior número de visitantes. Nesta edição, o
SECIESP reuniu, em uma única praça, algumas das empresas associadas, que
tiveram várias solicitações de negócios e consultas técnicas.
Outra grande marca da praça SECIESP foram as ofertas de tecnologias disponíveis
para modernização e embelezamento de elevadores, muitas delas totalmente
nacionais. O presidente do SECIESP, Max Santos, informa: “Estamos quebrando um
paradigma de mercado. Muitas pessoas ainda pensam que somente as grandes
multinacionais têm competência para prestação de serviços ou acesso a peças de
reposição, ou que no mercado não exista opções com tecnologias compatíveis.
Nossos associados, através do SECIESP, têm suporte nas áreas técnica e
administrativa, como acesso a tecnologias de ponta para conservação e
modernização de elevadores. Na área administrativa, proporcionamos aos associados
suporte jurídico, contábil, seguros em grupo, participação em eventos, descontos em
propagandas de revistas e vários outros. Temos ainda um código de ética que tem o
objetivo de disciplinar a atuação entre os nossos associados e também com os
clientes finais. O nível de credibilidade obtido por nossos associados está relacionado
aos resultados de nosso trabalho e vem crescendo positivamente desde o início do
SECIESP. A Expo-síndico tem sido uma grande oportunidade de avaliarmos o
resultado das ações executadas pelo SECIESP, pois é um momento em que estamos
próximos aos clientes de nossos associados.”
As iniciativas do SECIESP têm sido uma grande referência para outros estados do
Brasil, assim como a parceria com o CONTRU, para regulamentar o mercado de
conservação e instalação de elevadores. A Expo-síndico, mais uma vez, foi uma
importante ferramenta para divulgação de todo o empenho do SECIESP em
assegurar ao cliente final a transparência e qualidade na prestação de serviços de
seus associados.
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