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ACOMAC - PARCEIROS
Bautech é a nova parceira da Acomac Jundiaí: uma 

parceria que nasceu para o sucesso!

A ACOMAC JUNDIAÍ fechou nesta semana mais 
uma parceria que vai trazer benefícios e vantagens competitivas 
para todos os associados. A nova parceira de negócios é a Bautech, 
que sempre procurando inovar, não somente em seus produtos, mas 
também e novas práticas de relacionamento comercial, respeitando 
a ética nos negócios e tendo como objetivo a relação ganha-ganha 
com seus parceiros. “A proposta de parceria, que foi aprovada pela 
Acomac Jundiaí, é um novo modelo de relacionamento comercial 
que vai trazer vantagens tanto para a nossa entidade, como para 
todos os nossos associados”, explicou Geraldo Defalco, presidente da 
Acomac Jundiaí.
A parceria com a Bautech vai trazer além de novos e maiores 
negócios, a oportunidade de melhor retorno para todos.  “Em breve, 
a equipe de vendas da Bautech vai entrar em contato com todos os 
associados para detalhar a proposta”, explicou. 

BAUTECH Criada com o objetivo de desenvolver e suprir 
o mercado com impermeabilizantes de última geração, a Bautech 
passa a fornecer também: argamassas de secagem rápida, tintas, 
vernizes, selantes, pisos industriais, grautes e demais itens 
nacionais e importados, desenvolvidos nos mais modernos 
laboratórios da Europa.
Seus produtos são de fácil uso e aplicação e com qualidade 
diferenciada, atendendo aos diversos segmentos como os: 
Industriais, Construção Civil, Infraestrutura e Varejo. Também 
exportando para mais de 10 países, incluindo o mercado 
Americano.
Assim, aliando inovação tecnológica e criatividade, a Bautech firma 
um compromisso com o desenvolvimento de novos produtos e a 
ousadia para trabalhar e atender de forma diferenciada os mais 
diversos nichos do nosso mercado.


