


Você pode transformar sua vida tendo sua 
própria marca de calçados e melhorar seu 

faturamento

EU QUERO COMEÇAR AGORA

VANTAGENS DOS KITS

Clique no botão, cadastre- se e conheça nossos produtos exclusivos para você lojista

Facilidade ao realizar o pedido Otimização de tempo

Produtos selecionados Maior saída de produtos

Agilidade para início da produção Reposição do estoque

https://delicatacalcados.com.br/area-do-cliente/


CLIQUE AQUI 

CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO E
CONHEÇA TODOS OS NOSSOS KITS

CONHEÇA OS KITS

Para você que está iniciando ou ja tem sua loja e quer melhorar seu faturamento com um 
investimento baixo. É composto por 10 grades com 6 pares cada, totalizando 60 pares.

Kit - Iniciante

Está atuando no mercado, já fez outros pedidos e agora quer aumentar o investimento porém 
continuar com gastando pouco, esse é o kit indicado para você. É composto por 20 grades com 
6 pares cada, totalizando 120 pares.

Kit - Intermediário

Kit - Alto

Disponibilize para seus clientes uma grande quantidade e variedade de modelos proporcio-
nando uma ótima experiência de venda ao seu negócio. Ideal para você que quer montar 
uma loja de pequeno porte e contar com nossa ajuda na escolha, o melhor custo benefício, 
composto por 40 grades com 12 pares cada, totalizando 480 pares.

Kit - Avançado

Já conhece seu público e quer ter uma maior variedade de produtos para oferecer? Esse é o kit 
indicado para o seu negócio. Com um investimento um pouco maior e um grande retorno  
�nanceiro, esse kit irá te proporcionar uma ótima experiência ao seu negócio. É composto por 
20 grades com 12 pares cada, totalizando 240 pares. Ótimo custo benefício.

https://delicatacalcados.com.br/kitsdelicatacalcados/


AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?

CONVERSE COM NOSSO COMERCIAL

OU

VEJA O QUE NOSSOS CLIENTES FALAM DE NÓS

WWW.DELICATACALCADOS.COM.BR

Clique no botão e converse via WhatsApp com nosso consultor comercial

https://url.gratis/PEDcw
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