REVESTIMENTOS
NEGÓCIOS & LUCROS
ANO VI
ANO
XII

01/2012

03/2017

INFORMATIVO OBRADEC
Prezado Revendedor!
Estamos enviando uma nova tabela de preços com validade a partir de 22/03/2017. Observe que mantivemos
os preços de todos os produtos na tabela, com exceção apenas das colas Amazonas, Ultrabond, piso de borracha
pastilhado e da manta acrílica 2mm filmada, que os fornecedores passaram aumentos e estamos ajustando os preços,
mas nada significativo.
Aproveitamos para incluir 2 (duas) linhas novas de produtos que estavam sendo solicitadas. A linha de PISOS
DE BORRACHA TÁTIL, nos modelos alerta e direcional, utilizados para deficientes visuais nas opções PRETO e em
CORES, tornou-se uso obrigatório em repartições públicas e áreas de acesso comum, tais como Shopping, Hospitais,
Aeroportos, entre outros. Incluímos também a linha de forrações da Etruria, o SUPER POP, agulhado com espessura
de 5mm, gramatura 950g/m2 para uso em qualquer tráfego comercial, similar ao antigo Evolution da Fademac, sendo
muito resistente. Solicite sua amostra e passe a participar no mercado destes produtos. Confira os seus preços na
tabela. Não esqueça de antes aplicar seu desconto especial sobre os preços, pois eles continuam valendo.
Consulte também a folha dos produtos e referências em promoção especial com DESCONTOS EXTRAS, que
segue juntamente com a tabela, ainda temos muitos produtos com lindas referências com preços imbatíveis, que
poderão fazer toda diferença em seu resultado.
A OBRADEC continua fazendo sua parte, segurando mais uma vez os preços de seus principais produtos para
não dificultar seus negócios, pois o momento continua delicado na economia, mas já é visto por muitos especialistas
como em recuperação, em virtude de alguns setores terem alcançado resultados positivos recentemente. Assim a
OBRADEC continua com seus preços muitos competitivos em 2017, neste período que estamos apenas começando o
ano, onde as vendas já começam a dar sinais de recuperação.
Se você ainda não solicitou suas AMOSTRAS COM AS NOVAS CORES dos pisos de PVC em réguas FORTHART®
está perdendo tempo, as cores são um sucesso de vendas, diversos padrões em tonalidades cinzas já fazem parte de
nossas cartelas, cores muito solicitadas pelos arquitetos atualmente. Por isto, em seu próximo pedido, não esqueça de
solicitar as novas cartelas de AMOSTRAS DOS PISOS DE PVC FORTHART®, principalmente na coleção WOODFLEX™ para
uso residencial, que agora está com 14 cores modernas e lindíssimas.
Em orçamentos para obras maiores, utilize o sistema de VENDAS DIRECT da OBRADEC, criado para atender
somente em parceria com sua empresa e mostre força junto ao seu cliente, pois unidos seremos mais competitivos.
Produtos modernos, atualizados e com preços competitivos e ainda com prazos longos e a pronta entrega,
você encontra somente na OBRADEC, empresa parceira de seus negócios.
Juntos podemos reverter os sintomas da crise e buscar melhores resultados, o ano está apenas começando.
Boa sorte e boas vendas.
Atenciosamente,
OBRADEC REVESTIMENTOS
A Direção.
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