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Janus International Group, LLC anuncia a palestra “Janus Road Tour” sobre Self-Storage a ser 

realizada em São Paulo em setembro 2015  

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

(Temple, GA - 03 de agosto de 2015) Janus International Group, líder mundial em inovação de 

sistemas de acesso e principal fornecedora de Soluções e Serviços para o mercado Self-Storage, está 

organizando um dia de palestras “Janus Road Tour” focadas na educação e colaboração dentro da 

indústria de auto armazenagem. 

Contaremos com profissionais líderes que irão compartilhar estratégias vencedoras e as melhores 

práticas, sessões educacionais que caracterizam o que tem de mais avançado na indústria, incluindo 

detalhes de como operar uma instalação no Brasil, viabilidade de localizações, e sistemas de 

construção. Os participantes serão capazes de se conectar com fornecedores, incluindo ASBRASS 

para aprender sobre as mais recentes iniciativas de self-storage. O formato educação traz muitas 

mais oportunidades para ampliar a rede de relacionamentos com outros proprietários do self-

storage, operadores e investidores para uma experiência completa que ajudara a maximizar as 

oportunidades em 2015. 

"Reunimos um currículo que inclui informações valiosas da indústria, tempo de networking para 

compartilhar ideias e informação. Estamos muito animados para trazer o “Janus Road Tour” para o 

Brasil, onde temos uma base grande e crescente de clientes de self-storage ", disse, Roc Hughes, 

vice-presidente de Vendas Internacionais.  

Destaques da Agenda: 

 Agenda expandida inclui uma visita a umas instalações de self-storage e coquetel de 

confraternização a final do dia. 

 Seis apresentadores irão destacar uma visão do mundo real e as melhores práticas para 

operações de self-storage. 

 Novidades exclusivas da indústria e de Janus International Group, incluindo detalhes sobre a 

abertura de nossa fábrica em Campinas, Brasil. 

O “Janus Road Tour” não tem custo para participar; no entanto, o espaço é limitado. Recomendamos 

reservar antecipadamente. Para mais informações sobre o “Janus Road Tour”, por favor enviar e-

mail a janusroadtour@janusintl.com. 

### 

Janus International Group é um fabricante global de portas, bem como um fornecedor de soluções de 

auto armazenamento. Com sede em Temple, Georgia, Janus tem oito fabricas nos Estados Unidos, 

além do Reino Unido, uma joint venture no México e em breve uma fábrica em Brasil localizada em 

Campinas, para final de 2015. Janus é de propriedade da Saw Mill Capital localizado em Nova Iorque. 

Para obter mais informações sobre a empresa, visite nosso website em www.janusintl.com.br 
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