INFORMATIVO ESTILOTEX | ANO 06 | DEZEMBRO 2017

Palavra do
Diretor:

A maior glória está na busca dos objetivos e das metas, não podemos criar
desculpas o resto da vida, primeiro porque não viveremos para sempre, e
segundo, jamais podemos afirmar que o adversário (concorrência) é mais
forte e mais rápido, nós escolhemos nossas metas e somos totalmente
responsáveis por elas. É preciso ser eficaz na escolha do objetivo e fazer o
melhor possível para alcançá-lo com respeito, honra e dignidade. É
fundamental saber o que ele significa, quanto isso custou a você e na vida
dos outros, o quanto você treinou e se comprometeu, e quem foi
comprometido. O objetivo busca a intenção do indivíduo, pois é isso que dá
sentido a existência, mas sair correndo em disparada em diversas direções,
apenas desvia cada vez mais do objetivo principal, ser e viver da melhor
maneira possível.

Saudações, Luís Fabiano Ferreira

Fazendo parte da História

Venda Mais

“Tenho muita satisfação em fazer parte da equipe de
representantes Estilotex. Fechamos mais um ano com muito
trabalho e dedicação para alcançarmos todas as metas!
Parabéns a Estilotex pelos seus 20 anos de empresa! Desejo a
todos muito SUCESSO!”.

O diretor comercial Luís Fabiano Ferreira, no mês de novembro,
participou de uma palestra com Raul Candeloro, fundador e
diretor da revista Venda Mais, a maior revista de vendas do
Brasil. Foram 07 horas de muito aprendizado sobre gestão de
vendas com foco em psicologia para formação, estruturação e
motivação da equipe de vendas e indicadores de performance.

Flávio Damacena
Representante Comercial

8º Festival de Cursos de
Artesanato em Águas de Lindóia
O Festival de Curso de Artesanato em Águas de Lindóia (SP)
não é apenas para quem procura aperfeiçoar suas técnicas, mas
também para quem procura muita diversão além do
aprendizado. Neste mês, pudemos conferir mais uma vez o
sucesso da 8ª edição do grande evento em parceria da Estilotex
com vários professores, como Priscila Müller, Márcia Marcão,
Fabinno Oliveira, Adriana Vit e Luciano Menezes. Gostaríamos
de agradecer a todos, inclusive a equipe do Ateliê na TV e em
especial o apresentador Dotan pela receptividade.

Lançamentos
A Primavera esta tomando conta da Estilotex! Só neste mês de
novembro lançamos 16 estampas florais para trazer ainda mais
charme para a coleção de Tecidos Sublime para Decoupage e
Patchwork (Ordem 5905). Acesse nosso site e confira todas as
estampas. Clique aqui

Relações de Sucesso
Visando estreitar relacionamento, o proprietário Vagner
Corsino e sua irmã Luciana Corsino da loja Cem Por Cento
Comércio de Tecidos localizada na cidade de Uberlândia, no
estado o Minas Gerais, estiveram presentes aqui na Estilotex.
Agradecemos a ótima oportunidade para ampliar o
conhecimento sobre os processos internos da empresa, além
também de compreender as neccessidades dos nossos
clientes.

Pense Azul
Prevenção é fundamental! Todos os anos, milhares de homens
conseguem a cura do câncer de próstata devido sua descoberta
precoce. Não deixe para depois! Procure um urologista e peça o
exame, afinal, um diagnóstico rápido pode salvar a sua vida. A
Estilotex apoia esta causa!

