Customização de Abadás Carnaval 2019
R$ 20,00
Nossa empresa presta serviços de customização de Abadás durante o Carnaval, e
proporcionamos aos nossos clientes um serviço exclusivo, e
a oportunidade de estar na moda, aproveitando o melhor das festas com muita animação
e comodidade.
Nossa proposta de parceria para o Carnaval 2019, baseia-se em montar uma estrutura
dentro dos locais de entregas de camisas,
onde atenderemos a necessidade dos clientes em customização.
Nosso serviço é muito importante para os clientes, que vão as festas de carnaval, estes
que compraram seus camarotes, e não
sabem onde customizar suas camisas; ou até mesmo com a demanda alta, não
encontram profissionais suficientes, que entreguem
sua camisa a tempo para a festa.
Uma das vantagens do nosso serviço é que ele é expresso, e nossa estrutura é
completa com profissionais capacitados, para
melhor servir ao cliente. Além de tudo isso, nossa customização tem um diferencial
competitivo, com referências da ?Alta Costura?,
onde dispomos de modelos exclusivos, de bom gosto que imprime a personalidade do
cliente em sua abadá.
Com o sucesso do nosso trabalho, possuímos um mailing de mais de 5 mil clientes, e
que todos os anos buscam nossos serviços de
customização para personalizar suas camisas. Estes que com certeza irão adorar a
comodidade de fazer suas customizações na entrega
de camisas do seu camarote.
Como poderão conferir, temos expertise na área de Customização de Abadás em
Pernambuco e realizamos este trabalho já há alguns anos,
para os maiores camarotes da região. Oferecendo a solução adequada para cada
evento.
Para saber mais visite as nossas páginas nas redes sociais, onde poderão conhecer um
pouco do nosso trabalho. E entre em contato!
Podemos organizar uma conversa por telefone 81 9 9451-6147. Preço a partir de 20,00
https://www.facebook.com/altacosturacustomizacaoexpress/
https://www.instagram.com/altacosturaexpress/

Informações do Anúncio
País: Brasil
Estado: PE
Cidade: Recife

Informações do Anunciante
Nome Completo: Ricardo Ferraz
Telefone: 81994516147

