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Dana Presentes volta 
ao antigo endereço na 
rua Júlio de Castilhos

Baumgarten: 45 anos de atuação

Há 13 anos a loja está em atividades no centro de Santa Cruz do Sul

A sede da empresa fica às margens da BR-471, em Santa Cruz do Sul

Há 13 anos no mercado, a Dana 
Presentes, desde o dia 3 de julho, 
voltou a funcionar no antigo ende-
reço, na rua Júlio de Castilhos, nº 
395, no centro de Santa Cruz do Sul. 
A mudança já era esperada, tendo 
em vista a reforma do prédio. O re-
torno para o antigo espaço vem ao 
encontro de proporcionar ao cliente 
mais comodidade, bem como um 
espaço mais amplo e arejado. Além 
da matriz, a Dana Presentes conta 
com uma filial na rua Tenente Co-
ronel Brito, nº 596.

Ampla e moderna, a Dana Pre-
sentes atua nos segmentos de bazar, 
presentes e perfumes. Trabalha 
com uma variedade em brinquedos 
nacionais e importados, decoração, 
pelúcias, malas de viagem, bijute-
rias, canecas, copos, porta-retratos, 
bolsas, carteiras masculina e femi-

nina, pastas para notebook, bonés 
adulto e infantil, toucas, chapéus, 
lenços, mantas, mochilas adulto e 
infantil, sacolas para bebês, móbiles, 
perfumes importados, luminárias. 
Enfim, uma imensa variedade em 
presentes para todas as ocasiões.

A loja se difere primeiramente 
pelo bom atendimento. Além disso, 
na Dana Presentes, o cliente encon-
trará o que precisa e se não for o que 
procura, a equipe da loja garante 
que ele encontrará outro produto 
que possa suprir sua necessidade. 
Para bem atender os clientes, os 
quatro colaboradores da loja ma-
triz, bem como da filial, estão a sua 
espera. 

 E neste mês de julho tem promo-
ção na Dana. Perfumes, bolsas e a 
linha de bazar estão com promoção. 
Não perde tempo. Além de aprovei-

Há 45 anos, a Baumgarten atua 
no ramo de extração de areia, com 
sede própria em Santa Cruz do Sul 
e Rio Pardo. Para a realização dos 
serviços,  conta com ampla estrutura 
e equipamentos. 

A empresa familiar está voltada 
para a satisfação do cliente e, por isso, 
conta com uma excelente qualidade 
no atendimento e ótimos produtos 
são colocados à disposição. Possui 
uma infraestrutura adequada às exi-
gências da clientela como caminhões 
e carregadeira próprios. Além disso, 
conta com amplo estacionamento e 
sistema totalmente computadoriza-
do, sinônimo de rapidez e eficiência 
na prestação de serviços.

Devido ao excelente trabalho rea-
lizado e segmento de atuação, após 
alguns anos, a pedido de clientes, a 
Baumgarten decidiu ampliar, inaugu-
rando em 1997, a loja de materiais de 
construção, que fica anexa ao areal, às 
margens da BR-471, quilômetro 126, 
ao lado do Santuário Schoensttat.

Recentemente, passou a contar 
com um novo serviço: de contêi-
neres, o que facilita a remoção dos 
resíduos da construção civil para o 
local adequado. A Baumgarten Areal 
e Materiais de Construção tem ainda 
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DIVULGAÇÃO

DIA 16/07 - TERÇA-FEIRA
O tema da edição de julho do 
Café Empresarial, promovido 
pela Associação Comercial e 
Industrial (ACI) de Santa Cruz 
é “O que é Bolsa de Valores?”. 
O empresário e professor uni-
versitário Maurício Lersch será 
o palestrante do evento que 
ocorre na terça-feira, dia 16, a 
partir das 8 horas, no auditório 
da ACI. Associados à ACI até 
dois participantes por empresa 
não pagam. A partir do terceiro, 
R$10 por pessoa. Não associa-
dos pagam R$ 20. Informações 
e inscrições pelo telefone (51) 
3713-1400, e-mail cursos@aci-
santacruz.org.br. 

DIAS 23 E 24/07
A Associação dos Jovens Em-
preendedores de Vera Cruz 
(Ajevec) em parceria com o Se-
brae realiza nos dias 23 e 24 de 
julho um workshop “Controles 
financeiros”, das 19 às 23 horas, 
na Acisa. O valor é de R$ 60 
para sócios e de R$ 120 para não 
sócios e as vagas são limitadas. 
Você que é associado da Sicredi 
não pode perder essa chance: 
terá um benefício de R$ 30 da 
cooperativa para participar. Mais 
informações, fale com a diretoria.

AGENDA

tar as promoções, aproveite para 
conhecer a loja que reinaugurou no 
início deste mês. Faça uma visita. O 
horário de atendimento de segunda 
a sexta-feira é das 8h30min as 18 
horas, sem fechar ao meio-dia.  Aos 
sábados, o atendimento ocorre das 
8h30min às 17 horas, também sem 
fechar ao meio-dia.

Você ainda pode entrar em con-
tato pelos telefones (51) 3719-2666 
(matriz) e 3719-4257 e 9.9997-1593, 
com WhatsApp (filial). Para ficar 
por dentro das novidades, você, 
cliente pode acompanhar a página 
no Facebook: Dana Presentes. Lá, 
você encontra dicas de presentes e 
fica por dentro das promoções.

a opção de tele-entrega, que agiliza o 
acesso de seus clientes à loja.

A Baumgarten, que se difere pelo 
ótimo atendimento, possui hoje 17 
colaboradores. A equipe de trabalho 
é altamente qualificada, treinada e 
capacitada para prestar o melhor 
atendimento a seus clientes. Além 
disso, apresenta uma ampla linha 
de produtos de diversas marcas e 
modelos. 

Ao longo das mais de quatro déca-
das em atividades, a Baumgarten pri-

ma pela  qualidade e a satisfação do 
cliente, sendo considerado os maiores 
objetivos, estando todos evolvidos 
para estes propósitos.

Quer saber mais? Entre em con-
tato pelos telefones (51) 3715-1288, 
3711-1771, 3719-4095, 9.9853-9959 e 
9.9819 05-11 (WhatsApp) ou ainda 
pelo e-mail arealbaumgarten@areal-
baumgarten.com.br. Você ainda pode 
conferir a página da empresa no Face-
book: Baumgarten Areal e Materiais 
de Construção.


