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Palavra do
Diretor:

Venda é um assunto curioso. Trata-se da única área de negócios para a qual
não existe escola ou formação acadêmica. No fundo, vendedores são
aventureiros que vão construindo seus próprios caminhos, descobrindo suas
potencialidades, até tornarem-se especialistas no assunto. E esse caminho
de tentativa e erro é muito lento, por que nem sempre fica claro qual técnica
funcionou e pode ser repetida, e qual foi aquela que pode ser evitada da
próxima vez. A base, o diferencial é a confiança. Ao colocar-se no lugar dos
clientes para saber quais são suas necessidades e como eles podem comprar
seu produto, você estabelece uma conexão, ou um rapport, como muitos
preferem, de confiança. E isso vai muito além de um discurso pronto, das
características técnicas de um produto. Também vai além de técnicas ou de
ferramentas de venda, de truques para levar a melhor no momento decisivo.
Ao mostrar que você está atento às necessidades dos clientes, eles
certamente sentirão que você tem mais capacidade de atendê-las

Saudações, Luís Fabiano Ferreira

Fazendo parte da História

Mega Artesanal

Meu nome é Tais e participo da equipe Estilotex desde 2008,
como nutricionista. Elaboro o cardápio, supervisiono as
atividades dentro da cozinha e auxílio na administração do
refeitório da empresa.

Deixamos aqui o nosso registro sobre a maior feira de
artesanato da América Latina, que aconteceu no início do mês
de agosto em São Paulo.

É difícil dizer em poucas palavras todo o ensinamento e
aprendizagem ao longo destes anos que estamos juntos nesta
caminhada, mas posso dizer que a família Estilotex sempre
esteve muito pronta para atender e suprir as necessidades para
o funcionamento do refeitório, sempre preocupada para com a
saúde e qualidade dos alimentos de seus colaboradores.

Mais que uma feira, a Mega Artesanal é um encontro de artes e
artistas. Foram 05 dias de feira abertos ao público, onde foram
ministrados centenas de cursos diariamente, apresentados
novos produtos e tendências de artesanato do mundo todo,
reunidos em um só lugar.
E a Mega Artesanal 2019 já tem data: de 2 à 7 de agosto.
Aguarde!
Parabéns à WR São Paulo, idealizadora desse grande evento!

Juntos buscamos unir a qualidade, equilíbrio nutricional e
segurança alimentar para oferecer uma alimentação saudável e
prazeirosa aos funcionários.
Aproveito para deixar meu agradecimento a diretoria da
empresa, que sempre me acolheu e abre espaços para fazer
meu trabalho da melhor forma possível.
Agradeço
também as
cozinheiras da empresa, Ilda e
Roseli, que executam seus
serviços com grande dedicação
e carinho.
Tais Bais
Nutricionista

Tecnologia da Informação

Nota Fiscal 4.0

Acompanhar metas e indicadores do negócio com
informações que mostram o desempenho da empresa através
de métricas é extremamente necessário para obter o sucesso
nos resultados. Nós, da Estilotex, contamos com uma equipe
que tem como foco trazer para a empresa o que há de mais
novo no mercado em tecnologia, para otimizar os processos e
dar autonomia ao sistema de gestão. Informação e
treinamento aos colaboradores devem práticas comum, nós
prezamos por isso!

Desde o dia 02 de agosto, o Governo Federal deixou de aceitar
notas fiscais eletrônicas antigas e passou a exigir a emissão de
notas pela versão atualizada 4.0.

Primavera/Verão

GS1 Brasil - Cadastro Centralizado
de GTIN

Quem nunca fez DIY (do inglês Do It yourself), não sabe o que
está perdendo. O “faça você mesmo” se tornou moda e arte, e
passou a ser uma terapia aliada a diversos tratamentos,
recomendada e reconhecida pela medicina. Nas próximas
estações do ano, primavera/verão, o DIY será a grande
inspiração, peças e acessórios artesanais customizadas
chegarão como tendência. Customizar e criar as próprias
peças, além de torná-la exclusiva, dá a sensação gostosa de
“eu que fiz”, de exercitar a criatividade, cultivar dons e até gerar
uma renda extra. Acesse nossas redes sociais, escolha os
produtos que você mais se identifica e se inspire para a
primavera/verão com a Estilotex.

Se você vende produtos (bens e mercadoria), precisa se
adaptar às alterações do documento, que contém regras
específicas e diferentes do padrão usado anteriormente. A
Estilotex migrou para o novo layout e está dentro das normas
vigentes. Fique por dentro e consulte seu contador.

Secretarias da Fazenda vêm realizando uma série de melhorias
para aprimorar a qualidade dos dados nos documentos fiscais e
facilitar a mineração de dados da nota fiscal eletrônica (NFe e
NFCe), com o objetivo de aplicar regras informatizadas de
apuração de impostos, além de ampliar a prestação de serviços
ao cidadão.
O processo de validação e cruzamento de dados das Notas
Fiscais já vem acontecendo - CNPJ do destinatário da nota e
NCM são exemplos de campos já monitorados - e, a partir do
segundo semestre de 2018, será a vez de novos campos.
Nós da Estilotex estivemos na empresa GS1 Brasil para um
treinamento sobre todas essas mudanças.

Imagens retiradas da internet

Natal 2018
A Coleção Natal Estilotex 2018 já está em todas as lojas do país
que apreciam novidade e qualidade em um só produto.
São 32 estampas com motivos natalinos, desenvolvidas para
decorar e encantar todos os ambientes para a data mais linda
do ano.
Quer saber onde encontrar uma loja bem pertinho de você?
Ligue para 0800 7718395 ou 19 3459-8600, teremos prazer
em atendê-lo.

