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Arty Casa comemora 
três anos e quem 
ganha é você, cliente

Loja Soares: garantia dos produtos

Márcia conta com quatro colaboradoras para melhor atender clientes

A loja fica na rua Intendente Koelzer, nº 106, ao lado do Mercado Central

No dia 1º de junho, a loja Arty Casa 
completou três anos de atividades 
em Santa Cruz do Sul e com muita 
satisfação, sempre oferece produ-
tos de qualidade e praticidade aos 
clientes. Entre seu diferencial está o 
atendimento prestado, além da fide-
lização de diversos clientes fixos e a 
grande variedade de produtos que 
a loja contém, tornando a Arty Casa 
referência.

Neste mês de aniversário, o esta-
belecimento está com a condição de 
pagamento diferenciado, e o cliente 
pode parcelar as compras em três 
vezes pelo valor à vista, nos cartões 
de crédito. Também está com muitas 
promoções já lançadas no início do 
mês em jornais, rádio e na página do 
Facebook: @artycasa.com.br . 

Entre elas, está rolando uma espe-
cial no Facebook. Para participar é 
fácil e simples. Basta curtir a página 
da loja, marcar um amigo nos comen-
tários (pode comentar quantas vezes 
quiser), compartilhar a postagem da 
promoção em modo público. O sor-
teio ocorre no dia 28 de junho e vai  

presentear os ganhadores com um 
vale-compras de R$ 150 e o amigo 
marcado receberá como prêmio uma 
térmica personalizada da Arty Casa.

DIVERSIDADE DE PRODUTOS
Tendo no seu diferencial a grande 

variedade de produtos na loja, você, 
cliente, encontra ampla linha de itens 
de utilidades domésticas, linha cam-
ping, linha verão e térmicos e ainda, 
a Arty Casa trabalha com peças e 
acessórios para garrafas térmicas, 
copos de liquidificador e jarras 
para cafeteiras de diversas marcas 
e modelos.

Administrada pela proprietária 
Márcia Parnow, graduada em Ad-
ministração de Empresas, a loja Arty 
Casa conta com o reforço de quatro 
colaboradoras, formando assim uma 
equipe bem treinada e ciente que 
o cliente é o mais importante nos 
negócios.

E qual é a receita para o sucesso 
e consolidação da empresa? “En-
tendemos que a loja deve atender 
todos os gostos de clientes e conter 
uma diversidade de produtos que 

A Soares Motopeças e Bicicletas 
está no mercado há 27 anos, inician-
do com a loja matriz em Candelária. 
Há cerca de quatro meses, a empresa 
cresceu e expandiu, surgindo a pri-
meira filial em Vera Cruz. Localizada 
na rua Intendente Koelzer, nº 106, ao 
lado do Mercado Central, no centro 
da cidade, o estabelecimento se difere 
pelo atendimento familiar e garantia 
de seus produtos.

Na loja, o cliente encontra peças 
para motos e bicicletas, bicicletas 
retrô e para todas as idades e estilos, 
aros 29 e infantis, triciclos especiais, 
acessórios em geral para bicicletas, 
pneus para motos e bicicletas, roupas 
de chuva, bem como materiais para 
borracharia, ferramentas, brinquedos 
e armas de pressão Rossi. Além dis-
so, a Soares conta com oficina para 
bicicletas.

Para aqueles admiradores de bici-
cletas, na Soares é possível entregar 
a sua na compra de uma nova. E o 
melhor, o pagamento pode ser feito 
em até 6 vezes sem juros, nos car-
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DIA 25/06 - TERÇA-FEIRA
O Corede Vale do Rio Pardo 
realiza nesta terça-feira, dia 25, 
reunião para eleição dos novos 
integrantes da assembleia ge-
ral regional, biênio 2019/2021. 
O início está previsto para às 
9 horas, na sala 101 da Unisc, 
campus Santa Cruz do Sul. Com 
a definição dos representantes, 
o presidente Heitor Petry fará a 
convocação da assembleia para 
a primeira quinzena de julho, 
com o objetivo de eleger a 
diretoria executiva e o conselho 
fiscal. 

DE 27 A 30/06 
Dois tradicionais eventos de 
Santa Cruz do Sul prometem 
grandes negócios durante 
quatro dias. Trata-se da 6ª 
ConstruArte e 7ª Multifeira, que 
acontecem de 27 a 30 de junho, 
com entrada franca, no Parque 
da Oktoberfest, que vão con-
templar os setores da indústria, 
comércio e serviços para cons-
trução e decoração.

AGENDA

permite ao cliente satisfação”, acre-
dita. “Também que haja sempre 
a fidelização dos clientes e que as 
tarefas desses sejam executadas com 
qualidade através dos nossos produ-
tos oferecidos”, completa.

Pensou em praticidade, vá até a 
Arty Casa - Artigos para o lar e con-
fira os excelentes produtos, além do 
ótimo e diferenciado atendimento. 
Para melhor atender, fala-se o idio-
ma alemão. Não perca tempo e faça 
uma visita. A loja está localizada na 
rua Tenente Coronel Brito, nº 570, 

no centro de Santa Cruz. O horário 
de atendimento de segunda a sexta-
feira, é das 8 horas às 18h30min, sem 
fechar ao meio-dia. E aos sábados, 
das 8 às 17 horas, também sem fechar 
ao meio-dia, facilitando as compras 
dos clientes.

Você ainda pode acompanhar as 
novidades e promoções pelas redes 
sociais. A loja está ainda no Face-
book, para localizá-la basta procurar 
como Arty Casa. Os telefones para 
contato são (51) 2109-0160 ou 9.9546-
5513 (com WhatsApp). 

tões de crédito.  Além das opões em 
acessórios e tudo o que você precisa 
para estar bem equipado, a loja con-
ta com profissionais altamente qua-
lificados e à espera para lhe atender 
com todo carinho e dedicação que 
você merece.

Conheça mais sobre a Soares Moto-

peças e Bicicletas. Faça uma visita. O 
horário de atendimento de segunda a 
sexta-feira é das 8h30min às 12 horas 
e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 
8h30min às 12 horas. Os telefones 
para contato são (51) 9.9867-8229 e 
3718-3861. O e-mail é: fabiopsoares@
yahoo.com.br . 


