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QUEREMOS SABER A SUA OPINIÃO !
Em março de 1997, logo depois do lançamento das máquinas Deco 20, a Tornos decidiu lançar sua própria
revista técnica para informar os clientes e potenciais clientes sobre os produtos e soluções, assim como os
equipamentos e soluções complementares disponíveis no mercado.
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No começo a revista era trilíngue e tinha 32 páginas.
Com o passar dos anos, ela evoluiu com a ajuda de
numerosas pesquisas feitas com os leitores, para
colocá-la na melhor direção. Dessa forma, a estrutura mudou, outras línguas foram adicionadas e a
tiragem aumentou. Hoje, a revista é distribuída
mundialmente e tem tiragem de 16.000 exemplares
e em 8 idiomas.
Inovação em primeiro lugar
Em uma edição de abril de 1997, escrevemos : “O
lançamento dessa revista é, em um mundo tão
conservador como o setor de usinagem, pequena
revolução. O objetivo da decomag é compartilhar
a motivação dos engenheiros e dos vendedores da
Tornos-Bechler para Deco 2000, um produto que
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consiste em um marco na história da usinagem”.
Dezoito anos depois, o estado de espírito dos especialistas da Tornos continua o mesmo, eles desejam
dividir sua paixão e ajudar seus clientes a irem mais
longe com seus produtos.
Uma pesquisa ?
Depois de duas pesquisas que resultarem em uma
revista que atenda às suas necessidades, desejamos
agora solicitar alguns minutos do seu tempo para
que nós possamos continuar a oferecer um suporte
eficiente e adequado. Sua opinião é muito importante. Preparamos um questionário para que você
opine sobre as seções, a diagramação, a publicidade
e todos os elementos que fazem da revista o que
ela é.
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Apenas alguns minutos para que a revista continue evoluindo da melhor forma
Preparamos um questionário on-line e o convidamos
você a preenchê-lo em www.tornos.com/surveydecomag. Não vai demorar mais do que alguns minutos.
Sua revista !
Para agradecê-lo por sua participação, uma edição
premiada irá presentear com um tablet Samsung
Galaxy Tab Pro.
A decomagazine quer ser sua ferramenta de informação, ela é publicada para você. Não perca essa
oportunidade de aprimorar a revista de modo que
lhe parece mais lógico e mais lhe agrada !
Obrigado pela sua participação
O questionário estará online até o final do mês de
agosto de 2015 e o sorteio da edição premiada
será durante o EMO. Entraremos em contato com
o ganhador pessoalmente. Os resultados do estudo
serão publicados no início de 2016.

Tornos SA
Industrielle 111
2740 Moutier
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Agradecemos a sua participação, esperamos que
todos participem !
Atenciosamente,
Brice Renggli
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