FAQ - HONEYWELL ESTIVAL
O objetivo desse documento é esclarecer perguntas frequentes sobre a parceria entre a Honeywell e a Estival, assim como
estabelecer respostas padrão, que deverão ser usadas no caso de questionamentos sobre o assunto.
1- A Honeywell comprou a Estival?
Não, a Honeywell e a Estival firmaram uma parceria estretégica para a oferta da linha de calçados de proteção em sistema
de co-branding, unindo forças comerciais e capacidade produtiva, trazendo inovação na linha de calçados de segurança e
agilidade comercial.
2- Como funcionará a parceria?
A parceria funciona em sistema de co-branding, com as duas marcas nos produtos e ambas as empresas trabalhando juntas
na comercialização e desenvolvimento de calçados.
3- O que as empresas ganham com a parceria?
A parceria com a Estival complementa o portfólio de EPI’da Honeywell, agregando a linha de calçados, já presente em sua
oferta global, ao mercado brasileiro. Essa parceria reforça a atuação da Honeywell em um setor em ascensão. Para a Estival,
a parceria com a Honeywell irá aumentar a capilaridade da oferta de produtos, penetração em novos canais e verticais,
trazendo força através da união das estruturas comerciais e de marketing.
4- O que os clientes ganham com a parceria?
Os clientes finais encontrarão os produtos com mais facilidade devido a força adicional de vendas da Honeywell e seus
canais.
Os canais atuais agora poderão ofertar a linha de calçados Honeywell Estival que alia conforto, design arrojado,
durabilidade e alta performance, mantendo o padrão de qualidade dos produtos Honeywell.
5- Quais os principais diferenciais dos produtos?
Os principais diferenciais são:
Forração Térmica nas linhas Energy e Air Power, para controle de temperatura, que retira o ar quente do pé durante a
utilização. É a mesma tecnologia utilizada em tênis de alta performance, evitando proliferação de bactérias.
Contra forte posicionado na taloneira que dá estrutura ao calçado, evita deformações e funciona como estabilizador do
calcanhar.
Suador que absorve a umidade dos pés com palmilha antibactericida.
Os modelos em microfibra (linhas Work e Energy) são 40% mais leves e 30% mais resistentes que os produzidos em couro e
apresentam maior durabilidade, elasticidade e resistência, quando comparados a calçados fabricados com outros materiais
6- Quero comprar, como faço?
Para comprar, nossos canais de distribuição atuais devem solicitar seus pedidos através da entidade da Estival. Todo o
processo de venda, faturamento e despacho de mercadoria, será realizado pela Estival.
Clientes finais podem encontrar os produtos através de nossos distribuidores e revendas.

