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Lançamento da WiloLATAM eAcademy 

Webniars que fornecem treinamentos sobre produtos e soluções 

 

Buenos Aires, Argentina. Como fabricante internacional de bombas e 

sistemas de bombeamento de alta eficiência e como líder global em inovação, 

as exigências e necessidades de nossos clientes e parceiros são nossa maior 

prioridade. A fim de atender suas expectativas e criar uma rede de longo 

alcance com um acesso abrangente ao nosso mundo de bombas, criamos uma 

ferramenta: a WiloLATAM eAcademy. 

 

A Wilo eAcademy é composta de um grande número de seminários digitais e é 

desenvolvida inteiramente em espanhol e português. Seu principal objetivo é 

fornecer e promover conhecimento e treinamento sobre nossos produtos, 

sistemas e soluções, assim como sobre nossas aplicações, a todos os nossos 

clientes e parceiros. Os participantes terão acesso a todo o nosso portfólio de 

produtos a partir de todos os nossos sites de produção em todo o mundo. 

Os webinars são construídos em cursos básicos e avançados, que são 

personalizados de acordo com o nível de conhecimento de cada participante. 

Após a conclusão bem sucedida do treinamento, todos os participantes 

recebem um certificado confirmando sua participação e know-how. 

Convidamos todos os nossos clientes e parceiros da América Latina a se 

inscreverem e a fazerem parte desta incrível oportunidade.  

Você está interessado em um produto, solução ou aplicação específica? 

Informe-nos sobre o que você gostaria de saber mais no futuro e envie-nos 

suas sugestões: Roberto Lorenzi (roberto.lorenzi@wilo.com)  

Junte-se a nós e faça parte do nosso mundo de bombas! 
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Contato de Imprensa WiloLATAM: 

Maria Florencia Filipelli 

T: +54 1143 615929 

@: mariaflorencia.filippelli@wilo.com 
 

Ingryd Diogo Pires 

T: +49 231 4102 6173 

@: ingryd.diogopires@wilo.com 

 

 
Sobre a Wilo: 

 

O Grupo Wilo é um dos líderes mundiais na fabricação de bombas e sistemas de bombeamento premium para os 

setores de serviços de construção, gestão de água e industrial. Na última década, evoluímos de um campeão oculto 

para um campeão visível e conectado. Hoje, a Wilo tem cerca de 8.000 funcionários em todo o mundo. Nossas 

soluções inovadoras, produtos inteligentes e serviços individuais movimentam a água de forma inteligente, eficiente 

e amiga do clima. Também estamos dando uma importante contribuição para a proteção do clima com nossa 

estratégia de sustentabilidade e em conjunto com nossos parceiros. 

Para mais informações, visita: www.wilo.com/ar/es or www.wilo.com 

 

http://www.wilo.com/ar/es
http://www.wilo.com/

