EBOOK REVENDEDORAS

A Sua fábrica de elogios!

Nossa missão é evidenciar a
beleza feminina, realçar o
brilho de cada mulher e
proporcionar auto-estima
para todas.

Quer fazer parte do nossa equipe de
revendedoras Pura Graça, construir o
seu negócio próprio, ter uma renda
extra?
Você está no lugar certo!
Temos certeza que suas amigas vão
amar!

FAÇA PARTE DA NOSSA EQUIPE
DE MULHERES EMPREENDEDORAS

QUEM SOMOS!
A Pura Graça Acessórios Finos é uma
empresa de Lajeado – RS, fundada em
maio de 2013, que atua no segmento
de
bijuterias finas.
Somos especializadas na
criação e fabricação de acessórios de
moda como
brincos de diversos tamanhos, anéis,
colares, tiaras, pulseiras e braceletes.
Para quem deseja ter um acessório
único
e diferenciado também criamos peças
exclusivas.
A marca lança anualmente duas
coleções: Primavera/Verão e
Outono/Inverno.

Nossa empresa prima pela qualidade e
exclusividade em seus produtos. Para isso,
trabalhamos com alguns diferenciais: As
matérias-primas utilizadas na fabricação
das peças são de primeira linha como
cristais tchecos da linha Oktant PREMIUM,
verdadeiros e que alcançam os maiores
padrões de qualidade e brilho, certificados
ecologicamente. Os cristais OKTANT são
100% produzidos na República Tcheca.
Os banhos são antialérgicos, em cores,
ônix e com flash em ouro para garantir a
proteção da peça.
O caráter de exclusividade se dá pelo
número limitado de peças produzidas do
mesmo modelo.

Todo o processo de criação e
desenvolvimento é feito de forma artesanal
e manual, sendo montada peça por peça e
colado strass por strass por nossa equipe
de colaboradoras.

Vantagens de ser uma
revendedora Pura Graça:

* Novidades toda a semana :
Nossa fabricação e produção é
própria realizada em nosso ateliê,
por isso temos novidades quentinhas
todos os dias.

* Grande variedade de produtos:
São mais de 1 mil opções em brincos,
anéis, colares, pulseiras e
braceletes.

* Variedade de cores:
Mais de 70 opções de cores e
misturas para oferecer ao seu
cliente.

* Ajuda sempre ao seu alcance:
Você pode contar com uma total
assessoria da nossa equipe para tirar
suas dúvidas e lhe auxiliar a vender
ainda mais.

* Coleções exclusivas:
Todas as coleções são desenvolvidas
pela nossa designer exclusiva Pura
Graça, sendo este um fator favorável
para vender ainda mais.

* Materiais de divulgação:
Você pode usar todas as fotos e
materiais multimídia que postamos em
nossas redes sociais (Facebook e
Instagram) para divulgar melhor seu
mostruário e aumentar suas vendas.

* Assistência pós vendas relacionado
ao produto: Todas as peças são
produzidas manualmente, caso cair
algum cristal nossa equipe realiza o
concerto/reparo da peça.

* Garantia: 3 meses

O que é necessário para revender?
INVESTIMENTO
Tudo que você precisa é escolher
seus produtos com total de R$
500,00. Sendo que a sua comissão
é 40%.
Você pode parcelar o valor das suas
compras em até 4x sem juros ou por
boleto bancário mediante aprovação
de cadastro.
A próxima compra não tem valor
mínimo.
A cada R$ 200,00 em compras
você ganha saquinhos
personalizados.
Pagamentos a vista recebem 5% de
desconto no boleto bancário.

Envie dúvidas, críticas ou sugestões
e ajude-nos a melhorar sempre.
Telefone/Whatsapp:
(51) 99569-9363 (51) 99508-8312
Central de Antendimento via e-mail:
contato@puragraca.com.br
VISITE NOSSO SHOWROOM
(AGENDAMENTO VIA TELEFONE)
Rua dos Plátanos, 394 - Montanha
Lajeado / RS
CNPJ 18.830.217/0001-94

