
STIHL lança concurso cultural em 
comemoração aos seus 40 anos no Brasil 

 

Conte sua história presenteará os cinco melhores relatos com produtos 

da marca. 

 

A STIHL, empresa líder no mercado de ferramentas motorizadas, celebra 
40 anos no Brasil em 2013 reconhecendo que são as pessoas e suas 
histórias que fizeram e continuarão fazendo o sucesso da empresa. Por isso, 
lançou o concurso cultural Conte sua história, que presenteará com produtos 
STIHL os cinco melhores relatos com a marca – seja por meio do uso dos 
produtos, do trabalho com a empresa ou de outros fatores que marcaram vidas 
com a STIHL. O concurso é inspirado no novo slogan da empresa, Sua história 

faz a nossa história, lançando em comemoração ao aniversário.  
 
Para participar, basta acessar o site www.contesuahistoria.stihl.com.br e 
enviar o texto. O prazo é 30 de agosto. Os autores selecionados também terão 
suas histórias publicadas no site da STIHL.  
 
SOBRE A STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS 
Com produtos destinados aos mercados florestal, agropecuário, de jardinagem 
e doméstico, a STIHL Ferramentas Motorizadas oferece uma ampla linha de 
ferramentas motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 2,4 
mil pontos de venda distribuídos pelo Brasil. No País, a STIHL está localizada 
em São Leopoldo (RS), onde trabalham cerca de 2 mil colaboradores. A matriz 
do grupo fica na cidade de Waiblingen, na Alemanha. Reconhecida pela sua 
liderança tecnológica, inovação e qualidade de seus produtos, a empresa está 
presente em mais de 160 países por meio de canais de distribuição formados 
por mais de 38 mil pontos de vendas no mundo. Para atender ao mercado 
global, a STIHL conta com unidades produtivas na Alemanha, Brasil, EUA, 
Áustria, Suíça e China. 
 
Porto Alegre, 4 de junho de 2013. 
 
Informações para imprensa: 
Greta Mello – greta@enfato.com.br – (51) 9168.9411 – Coordenação 
Vivian Schneider D vivian@enfato.com.br D (51) 8121.7063 – Coordenação geral 
Mariana Turkenicz – mariana@enfato.com.br D (51) 8121.7062 D Direção 
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