


NOSSA  
EMPRESA

Com mais de 30 anos no mercado de  

condutores elétricos, localizada na Zona Leste  

de São Paulo e com fácil acesso aos principais  

pontos comerciais da cidade, a IBÉRICA conta  

com aproximadamente 9.000m² construídos,  

maquinário de alta tecnologia e mão de obra  

fortemente qualificada.

Tudo para garantir a produção em largaescala  

de seus mais de 500 produtoscatalogados.



Trabalhar com foco no  

consumidor, atendendo  

suas necessidades e

superando suas expectativas  

garantindo um atendimento  

personalizado e individualizado,  

promovendo parcerias futuras.

MISSÃO VISÃO
Investimento constante de  

novidade e tecnologia em  

seus processos que  

garantem superioridade na  

qualidade de seusprodutos.

VALORES
Sempre especializar os  

colaboradores para  

promover uma cultura  

organizacional saudável,  

fazendo-os se sentirem  

valorizados em todos os  

setores.

OBJETIVO
Tornar-se excelência em  

seus produtos e serviços  

para obter reconhecimento  

e respeito, cumprindo oseu  

dever social e promovendo  

assim, um crescimento  

racional e sustentável.



NOSSOS PRODUTOS



INDICAÇÕES



ECONOMIZE
NA CONTA DELUZ
COM IBÉRICA

Aponte a câmera do celular no QR Code e  
descubra como economizar na conta de luz.

ATENÇÃO
Caso encontre diferença de preços  

muito grande,desconfie!

Acesse o site: ciaiberica.com.br

CABO DESBITOLADO  
É CRIME E GASTAMAIS!

Cabo  

Desbitolado

Cabo  

Bitolado cobre

PVC



NOSSOS  
CERTIFICADOS

Fabricamos produtos de alta qualidade,  

certificados pelo Instituto Nacional de  

Metrologia, Normalização e Qualidade  

Industrial (Inmetro) e pelo Centro de  

Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL).

Além de sermos parceiros daSINDICEL  

(Sindicato da Indústria de Condutores  

Elétricos, Trefilação e Laminação de

Metais Não-Ferrosos do Estado de SãoPaulo)

* Peça ao seu representante que lhe envie nossos certificados!



Disponibilizamos  
aos nossos clientes  
material publicitário
100% GRATUITO para
impulsionar vendas!



Placa 1mX 1m informativo para parede

DECORAÇÕES  
INTERNAS DA  
LOJA DE NOSSOS  
PARCEIROS:



Placa 70cm X 70cm para parede

Enfeites de balcão de acrílico  
para colocar catálogo











VÍDEOS PARA  
DIVULGAÇÃO  
DE PARCEIROS;

Postamos vídeos das lojas denossos  

clientes em nossas redes sociais  

divulgando a parceria com aIBÉRICA



@ibericacondutores facebook.com/ibericacondutoreseletricosltda https://www.youtube.com/channel/UC-
fUA5lQdWz-XtSR1xxYIFA

www.ciaiberica.com.br


