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Palestras para a Dufrio 
 
São Paulo, 02 de Dezembro - Ao longo do segundo semestre de 2013, a ebm-papst 
realizou palestras técnicas em todas as lojas da Dufrio, localizadas em São Paulo e 
Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vila Velha (ES), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), 
Goiânia (GO) e Recife (PE), reunindo mais de 100 de seus profissionais. 
 
Fundada em maio de 1997, a Dufrio Refrigeração se consolida como um canal 
especializado em refrigeração residencial, comercial e industrial, e conta hoje com 
uma ampla gama de produtos nas linhas comercial, linha branca, ferramentas, 
câmaras frigoríficas, condicionadores de ar do tipo split e VRF. Merece destaque, 
também, o pioneirismo da Dufrio na questão da Eficiência Energética.  
 
Com o objetivo de estar próxima às revendas e esclarecer sobre seus produtos e 
questões de eficiência energética, instalação e construção, entre outros assuntos 
técnicos sobre a linha de moto-ventiladores da ebm-papst, as palestras tiveram um 
bom aproveitamento e um nível de questões que permitiu tirar dúvidas, criando novas 
possibilidades de negócios. 
 
Segundo Marcos Ribeiro, especialista do Mercado Revenda da ebm-papst e 
palestrante na Dufrio, a “receptividade dos profissionais nos levou a agendar novas 
datas em 2014, para levar informações técnicas mais detalhadas sobre os produtos e 
sua operação, sobre o mercado, falar sobre a sinergia de trocas e garantias entre o 
distribuidor e a ebm-papst, e verificar a possibilidade de encontros para instaladores 
com o mesmo fim”.  
 
“Para a Dufrio a iniciativa foi mais que bem vinda, uma vez que a empresa foca na 
atualização e especialização da sua força de vendas”, diz Jeferson Raymundo, 
Departamento de Compras. “ Com conhecimentos ampliados, os vendedores da 
Dufrio tem a oportunidade de melhorar e qualificar suas vendas, oferecendo aos 
clientes, os melhores argumentos em prol da linha ebm-papst”, completa. 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmentgo de motores ventiladores, 
com 50 anos de atuação. No País, a filial da empresa se instalou em 1998 e hoje está 
localizada em uma moderna sede na cidade de Cotia (SP). A ebm-papst Brasil 
desenvolve negócios com companhias nos sgementos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar 
condicionado e Revendas e Distribuidores no Brasil 
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Filial Dufrio - Goiás 
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