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Óticas Diniz comemora 5 anos
A Óticas Diniz está com-

pletando cinco anos de atua-
ção em Santa Cruz do Sul, 
no dia 8 de setembro, e con-
vida seus clientes a fazerem 
parte dessa festa também. 
Desde o dia 31 de agosto 
até o dia 9 de setembro, a 
ótica está com promoções 
incríveis: são mais de mil 
armações gratuitas até esta 
data. Além de um festival de 
lentes, com os melhores pre-
ços do mercado, ao longo de 
todo o mês. Você vai poder 
levar as lentes monofocais 
com antirreflexo por R$ 
39,90, as bifocais pelo valor 
de R$ 59,90 e as multifocais 
digitais por R$ 99,90. Mas 
atenção, as promoções não 
são cumulativas e o regu-
lamento pode ser conferido 
em loja.

APOSTANDO SEMPRE 
NA QUALIDADE
Durante o ano todo, 

os clientes encon-
tram atendimento 
de qualidade e va-

riedade de produtos nas 
Óticas Diniz. São mais de 
mil opções entre solares e 
receituários para homens, 
mulheres e crianças. Além 
de armações que vão desde 
as mais simples até as mais 
sofisticadas, para atender a 
todos os gostos. Os clientes 
podem acompanhar as novi-
dades através do Instagram, 
@oticasdinizscs e do Face-
book, @oticasdinizscs.

A loja está localizada na 
rua Tenente Coronel Brito, 
nº 947, em Santa Cruz. O 
horário de funcionamento, 
de segunda a sexta-feira, é 
das 8h30min às 18h30min, 
sem fechar ao meio-dia. Aos 
sábados, das 8h30min às 12 
horas e das 13h30min às 
16 horas. Os telefones para 
contato são (51) 3053-0060 e 
WhatsApp (51) 99571-2458.

FOTOS DIVULGAÇÃO

BAR
A Óticas Diniz de Santa 
Cruz também conta com 
um bar no espaço interno, 
no qual uma recepcionista 
está pronta para os clien-
tes com água, champa-
nhe, picolé e mais.

LABORATÓRIO
A Óticas Diniz possui um 
laboratório digital moder-
no, instalado dentro da 
loja, o que possibilita a en-
trega rápida dos óculos, 
levando entre 20 minutos 
a 1 hora.

NOVAS MARCAS
A partir deste mês, a loja 
está com novidades em 
armações solares e de 
grau: trazendo com exclu-
sividade para Santa Cruz 
peças das grifes impor-
tadas Max Mara e Jimmy 
Choo.
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