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Palavra do
Diretor:

Não tenha medo de caminhar sozinho, tenha medo de ficar parado.
Não fomos criados para perseguir coisas materiais, somos
criaturas complexas e brilhantes, nosso grande objetivo é perseguir
sonhos e ideias. Portanto, não se culpe se algumas jornadas da sua
vida, você trilhar sozinho, a imensa maioria da humanidade está
caminhando em companhia por não saber para onde estão indo. E
tenha sempre gratidão, pelas perdas e conquistas, pois no fim, o
que vale é viver em completo alinhamento com nossa missão de vida.

Saudações, Luís Fabiano Ferreira

Fazendo parte da História

Estilotex a Campo

Trabalho com a Estilotex desde o ano de 2007, são 12 anos de
parceria e sucesso! Sou artesã e professora de artesanato, moro
em Campinas/SP e desde então levo a marca Estilotex quase
como um sobrenome, pois todos que conhecem Maria Helena
Gobbi, sabem que só trabalho com Estilotex!

No mês de agosto, o diretor Luis Fabiano esteve no estado
da Sergipe junto com nosso representante da região
Anselmo. Alguns de nossos clientes foram visitados, assim
como registramos nessa foto – Armarinhos Eldorado, em
sua terceira geração – da direita para esquerda; Mauricio Jr,
Maurício, Sr. Benício, Anselmo e Luis Fabiano.

Claro que existe um motivo para tudo isso, os produtos em
minha opinião são os melhores, conheço todo o processo de
desenvolvimento, produção, divulgação, além de ser também
cliente/consumidora, usar e aprovar a marca.
Muitas conquistas no decorrer desses 12 anos de parceria, são
resultantes de muito trabalho e apoio da equipe Estilotex, a qual
eu respeito e admiro demais. Eu considero mais que
administradores, são seres humanos incríveis que coordenam a
empresa e fazem com que nos sentimos realmente parte de
todo projeto.
Para comemoração de 20 anos de empresa, a Estilotex fez 20
modelos de réguas de barrados, as quais com muito carinho eu
projetei e as mesmas tiveram minha assinatura. Foi uma ação
incrível, para marcar essa data tão especial.
Meu desejo é que essa parceria seja para sempre, pois trabalhar
com uma empresa tão respeitada no mundo das artes,
trabalhar com os melhores produtos para artesanato e estar
dentro de uma equipe tão ética e profissional, realmente é o
sonho de toda artesã!
Agradeço a Deus pelo meu dom
e por colocar tantas pessoas do
bem no meu caminho! As
adversidades existem mas, se
temos Deus, humildade, fé,
trabalho e gratidão a gente
consegue alcançar as vitórias.
Maria Helena Gobbi
Professora de artesanato

Visitas
O mês de agosto foi marcado por visitas mais que especiais
aqui na Estilotex, recebemos as youtubers Brenda, do canal
Arte da Bê e Fernanda, do canal By Fê Atelier. Foram 03 dias
de treinamentos, gravação de programa de TV,
conhecimento ao processo completo da Estilotex e muito
carinho! A parceria da Estilotex com Brenda e Fernanda é
um “case” de sucesso, nossa matéria prima é transformada
em lindas peças através de pessoas talentosas, com o dom
de ensinar e compartilhar conhecimento. Nossa gratidão a
vocês e a todos os nossos seguidores!

Promoção Crianças que Brilham
A promoção de maior sucesso da Estilotex, que remete ao
Dia das Crianças, está de volta durante o mês de setembro!
Todos os nossos clientes lojistas terão oportunidade de ter
uma linda cesta Estilotex para sortear em suas lojas, nessa
promoção o balconista da loja também ganha prêmio. Vale
a pena participar! Entre em contato conosco e fique por
dentro das régras.

Lançamento

Clique aqui

Seguindo as duas grandes tendências de 2018, a Estilotex
trouxe a coleção Viva México, recheada de cores, vida e as
estampas queridinhas dos artesãos: cactos e lhamas.
Os tecidos da coleção Viva México passaram por um
tratamento reativo, deixando o preto ainda mais nítido, além
de cores com mais vivacidade e sem o risco de desbotar na
lavagem.
Tecido Estilotex são 100% Algodão, sendo indicados para
artesanato, patchwork, decoupage, decoração e vestuário.

Produtos & Oportunidades

Clique aqui

A Jutex, é um produto utilizado durante o ano todo, porém
no segundo semestre esse produto é muito procurado para
embalagens e decorações natalinas. A Estilotex possui uma
grande variedade de cores e opções do produto com lurex,
xadrez e muito mais! Atendendo a diversos pedidos
relançamos a jutex xadrez verde com vermelho, nas opções
de xadrez pequeno (XM150) e grande ((XVM63).

Feiras

Clique aqui

A Limeira Patchwork, uma das mais conceituadas feiras
regionais de artesanato acontecerá entre os dias 13 e 15 de
setembro, no shopping Nações, na cidade de Limeira/SP.
Serão 154 expositores apresentando um mix maravilhoso de
produtos voltados para a arte e terá como foco principal o
Patchwork, técnica que há muitos anos está entre as mais
utilizadas pelos amantes de tecidos e estampas! A Limeira
Patchwork está em sua 9º edição e promete trazer grandes
novidades em 2018.

Estampa de Sucesso!
A expressão DIY – do it yourself – faça você mesmo é
realmente uma tendência de sucesso, estamos
comprovando isso diariamente com o sucesso nas vendas
da estampa “Casal Noel”, referência 39219/01. Com 64cm
da estampa natalina é possível fazer um lindo “Casal Noel”,
o tecido possui todas as marcações necessárias para a
produção da peça. Na dúvida, é só acessar o canal da
Estilotex
no
Youtube
e
assistir
o
vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=5UjchEH5Pjo

