INFORMATIVO ESTILOTEX | ANO 06 | AGOSTO 2017

Palavra do
Diretor:

Vender é um Dom? Você nasce vendedor ou aprende a vender?
Ninguém nasce médico! Ninguém nasce engenheiro! Ninguém
nasce advogado! Na verdade, nós nascemos com características
que pré-dispõem determinadas profissões, apenas isso! Portanto,
você pode aprender a VENDER SIM! Só que, como em todas as
profissões, você precisa estudar, treinar e se especializar naquilo
que você exerce todos os dias. Para Começar, o que é VENDER?
Vender, antes de tudo, é SERVIR ao próximo! É colocar seus
desejos, suas metas e suas vontades de lado e se preocupar com o
seu cliente, com o que realmente é importante para ele! Vender é
NÃO enganar, não influenciar negativamente, não ludibriar ou
trapacear, mas sim mostrar VALOR no seu trabalho, no seu
produto e na sua empresa. É transmitir segurança e credibilidade para o seu cliente, demonstrando
extrema preocupação com a solução para o problema dele! Portanto, perceba que VENDER é saber se
relacionar, saber se comunicar, descobrir o que realmente importa para o cliente sem necessariamente
perguntar para ele.

Saudações, Luís Fabiano Ferreira

Fazendo parte da História

Marcando Presença

Falar da Estilotex nos traz muita emoção, pois estamos juntos
há muito tempo, vejam só, quem nos entregava os pedidos
pessoalmente era o Sr. Florindo, chegava cedo, tomava um
cafezinho conosco, sempre muito atencioso e simpático,
tempo bom, que saudades !!!!

A queridíssima Vivi Mazi nos deu a honra da sua presença aqui
na Estilotex, trata-se de uma artesã muito talentosa, que
trabalha com todos os produtos Estilotex!

Com o passar dos anos fomos crescendo juntos, atendíamos
várias regiões, São Paulo, inclusive o interior de São Paulo,
fomos crescendo, então ficamos com a região da 25 de Março –
Brás – Pari, a região do interior que atendíamos passou para
outro representante, para assim conseguirmos atender melhor
a todos nossos clientes.

E você, artesã que AMA a Estilotex assim como a Vivi, entre em
contato conosco e venha nos fazer uma visita, sua presença é
muito importante pra nós!

Vivemos muitas coisas boas com a família ESTILOTEX, temos
um carinho muito especial por todos, sempre fomos recebidos
e tratados como se fossemos da família, com muito carinho,
atenção e respeito.
Vimos e acompanhamos a luta, o esforço e a dedicação de
todos para alcançar tal crescimento, sucesso e reconhecimento
em todo Brasil
Nos orgulhamos muito por fazer parte desta linda história !!!

4º ABUP Textil
A Estilotex esteve presente na 4º ABUP Textil – Feira de
Tecidos e Acessórios para Casa, em São Paulo.

Milton e Esmeralda –
Representantes Estilotex - SP

A feira exibe as principais novidades e dita as próximas
tendências em tapetes, cortinas, almofadas, complementos,
tecidos de decoração e produtos de cama, mesa e banho. Além
disso, nesse evento tivemos a oportunidade de prestigiar
exposições de muitos clientes e fornecedores.!

Estilotex a Campo
Durante o mês de agosto visitamos as lojas; Sacaria Ouro
Branco (Claudia), Chinas Fios (Chinas), Tricomais (Sérgio e
Elisângela), Armarinhos São José (Lino e Diney), Armarinhos
Rincão (João e Tatiane) e Murano Bijouterias (Didi e Elaine).
Sair a campo com nossos representantes sempre é uma
experiência valiosa, são nessas visitas que participamos um
pouco mais do dia a dia dos nossos clientes, identificamos as
necessidades dos mesmos, trocamos experiências e firmamos
grandes parcerias. Agradeço a todos por abrirem as portas das
suas lojas para a Estilotex com tanto carinho, vocês são a razão
da nossa existência.

Promoção: Criança é uma Arte
Durante os meses de agosto e setembro, o cliente (lojista) que
realizar um pedido de no mínimo R$4.500,00, contendo no
mínimo 6 diferentes produtos terá direito a levar uma cesta
recheada de produtos Estilotex para sortear no mês de outubro,
em referência ao Dia das Crianças e tem mais, nessa promoção
o balconista também ganha! Quer saber mais? Ligue
imediatamente para a Estilotex 0800 7718395.

