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Lançamento do novo website para America Latina 

 

Buenos Aires, Argentina. O Wilo Group está presente em mais de 90 

países. Entre estes países, os Emerging Markets estão se tornando cada 

vez mais importantes e, especialmente o mercado latino-americano.  

 

Para atender esta importância, temos o prazer de anunciar que estamos 

lançando um novo website para a América Latina. Este foi projetado para 

estarmos mais perto dos nossos parceiros e fornecedores, como também, 

para fornecer uma plataforma em seus próprios idiomas.  

 

O conteúdo da página estará disponível em 3 idiomas: Inglês, Português 

e Espanhol. Além disso, poderá ser encontrado o nosso catálogo de 

produtos, assim como ter acesso à Wilo eAcademy, onde nossos 

funcionários e parceiros poderam participar em seminários que os 

permitirá conhecer novos produtos, a sua utilização e muito mais. Além 

do mais, em Informações locais, poderá ser encontrado informações 

sobre cada país, como informações de contatos, notícias, perfis de redes 

sociais e oportunidades de carreira. 
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Lançamento do novo website para WiloLATAM 

 

Contato de Imprensa: 

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/

