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Palavra do
Diretor:

Sob a tutela do treinador de Mike Tyson, o pugilista Vinny Pazienza
ganhou o título de sua categoria, mas em seguida veio a escuridão,
um acidente de carro quebrou seu pescoço. Quando saiu do
hospital o médico disse que ele ainda tinha sorte de poder andar de
novo, mas que o boxe já era pra ele. Pazienza respondeu: você está
errado, doutor, você não entende o tipo de homem que sou.
Começou a treinar, levantar pesos e um pouco mais de um ano
depois voltou a lutar, 18 meses e sete vitórias até se tornar
campeão mundial. Muitos vão dizer, que você não pode, que é um
derrotado, mas eles não conhecem o tipo de pessoa que você é, da
sua determinação, superação e renascimento.

Saudações, Luís Fabiano Ferreira

Fazendo parte da História

Marcando Presença

"Fui convidado a representar a Estilotex em 2013. Para mim foi
uma grande surpresa, uma vez que já conhecia seus produtos
através dos clientes que atendo. Esses mesmos clientes sempre
comentaram sobre a satisfação de terem a Estilotex como
fornecedor. Mas o melhor ainda estava por vir. Quando fui
visitar a empresa eu pude constatar que Deus havia me
abençoado mais uma vez, pois me senti como se estivesse
visitando uma empresa que eu trabalhasse há anos. Fui
recebido por pessoas que realmente sabem tratar outras
pessoas, uma família de verdade. Enfim, posso dizer que estou
muito satisfeito com a parceria e confiança que conquistamos.
Peço a Deus que continue nos abençoando com saúde para
continuarmos conquistando nosso espaço neste mercado tão
competitivo".

Esse mês a Estilotex teve o prazer de receber a presença dos
artesãos Farides Moretti, Luis Moreira e Iran Silva, pessoas
incríveis que estão sempre dispostos a colaborar com o sucesso
da empresa.
Tivemos uma manhã muito proveitosa, com um brainstorm
sobre as necessidades que o mundo do artesanato precisa, e
consequentemente ideias para desenvolvimento de novos
produtos. A Estilotex agradece a presença e as sugestões feitas
pelos mesmos, estaremos sempre de portas à aberta a visitas.

Murilo Hércules Melo
Representante Comercial

Estilotex a Campo
O diretor comercial Luis Fabiano Ferreira esteve presente na
companhia de nosso representante Feliciano Júnior em Manaus
(AM) para visitar alguns clientes, e puderam conversar com os
proprietários da rede de lojas Tapajós e a Berenice Barbosa,
responsável pelo Armarinho Bebe de Souza, foram conversas
muito proveitosas, visando fortalecer cada vez mais essas
parcerias.

Maratona Valor Pequenas e
Médias Empresas 2017
Houve nesse mês na cidade de São Paulo uma maratona de 11
horas de palestras sobre o empreendedorismo, que o diretor
comercial Luís Fabiano Ferreira pôde acompanhar de perto.
Palestras com diversos empreendedores de sucesso com
ramos de atividade totalmente diferentes, mas todos com o
mesmo perfil: visão diferenciada de negócio e coragem para
executar o plano de ação com base no planejamento, mantendo
todos os riscos calculados.
“Foram 11 palestras inspiradoras e de muito aprendizado,
agradeço a Estilotex por me proporcionar a sensação de que
podemos sempre estar melhorando”.
Luís Fabiano Ferreira - Diretor Comercial

Dia das Crianças
Dia 12 de outubro, é uma data muito especial e com um valor
enorme para a Estilotex, que presa muito à questão de família,
então fizemos um dia diferente na empresa em comemoração a
essa data. Ser criança é nunca deixar de criar, de brincar e de
viver intensamente cada momento! Pensando nisso nós
presenteamos todos os filhos de nossos colaboradores e
realizamos um café do tarde delicioso, além de uma oficina de
artesanato, para garantir a diversão. Nós sempre planejamos
esse dia com muito carinho, pois é de suma importância o
bem-estar e proximidade da Estilotex com seus colabores e
famílias.

Lançamentos Estilotex
A Estilotex lançou no mês de outubro mais 14 estampas para
você usar e abusar da sua imaginação! A Coleção Florita
(Ordem 5915) contém 4 estampas diferentes com 3 variações
de cores de cada estampa, totalizando 12 estampas
encantadoras. E não para por aí! Lançamos também 2 estampas
muito coloridas e com detalhes que só uma Estampa Digital
(Ordem 5990) permite. Acesse o site e confira todas as nossas
coleções!

Outubro Rosa
A Estilotex apoia a conscientização do combate ao câncer de
mama, por isso todas as mulheres que trabalham na empresa
ganharam uma linda rosa feita com o nosso feltro como
símbolo de apoio a prevenção. Todos nós somos artistas da
nossa própria vida, por isso, não deixe que esse pequeno
detalhe passe despercebido. Faça um autoexame, marque sua
mamografia e previna-se contra o câncer de mama.

