COMUNICADO IMPORTANTE
ÓCULOS DE SEGURANÇA PALLAS – KALIPSO C.A. 15.684

São Paulo, 08 de fevereiro de 2019.

Prezados Senhores,
Desde 1994, a Kalipso assumiu a importante missão de inovar, criar e buscar as melhores soluções em
EPI’s para os trabalhadores brasileiros. De lá para cá, tivemos um crescimento considerável, o que nos
trouxe exposição na mídia, saudável participação no mercado, milhares de usuários protegidos e ainda,
a possibilidade de melhorar e ampliar o nosso trabalho. E boa parte disso devemos a vocês!
Apesar de todo sucesso e conquistas ao longo dos anos, recentemente, um de nossos produtos (óculos
de segurança puma) teve um conflito quanto ao direito de uso de marca referente a propriedade
industrial. Este fato nos levou a refletir sobre os conceitos e ideais deste produto, sua identidade visual e
seu nome.
Portanto, mudamos para ÓCULOS PALLAS.
Como notificado em maio do ano passado, o óculos PALLAS continua com o mesmo C.A. e informações
técnicas, apenas um novo nome.
Pela sinergia que temos com nossos clientes e parceiros, acreditamos que podemos alcançar nossos
objetivos no mercado de SST, independente dos obstáculos que surgiram.
A nova marca PALLAS já está em uso em todas as nossas relações comerciais, publicitárias e técnicas.
Solicitamos que divulguem estas informações a todos do meio prevencionista, engenheiros, técnicos em
SST, revendedores, clientes, consumidores finais e quaisquer interessados, que tenham alguma relação
com a Kalipso.
Agradecemos por acreditarem e confiarem em nós, e esperamos continuar juntos nos novos desafios e
conquistas que virão.

A nossa transparência é o que nos conecta a você.
A Kalipso continuará a assegurar e proteger os interesses de seus clientes em seu portfólio de produtos
e a garantir que a manutenção, o suporte e o desenvolvimento de suas tecnologias continuarão com a
mesma dedicação e seriedade exercida até hoje.
Garantimos nosso compromisso de dar continuidade aos fornecimentos deste produto nas mesmas
condições comerciais, prazo de entrega e qualidade anteriores e permanecemos à disposição para os
esclarecimentos necessários.
Havendo qualquer questão sobre o assunto, ou necessidade de informações adicionais favor contatar a
Kalipso.
Para facilitar a atualização nos registros de nossos parceiros e clientes, vejam as informações de contato.
kalipso@kalipso.com.br
www.kalipso.com.br
11 – 3959-2866

