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A TEMPORADA DE RENOVAÇÃO E CLIMA AMENO CHEGA E INSPIRA NOVAS 
ATITUDES. OS DESEJOS DE MUDANÇA SE INTENSIFICAM TRAZENDO UMA 
NOVA MOTIVAÇÃO PARA SAIR EM BUSCA DE NOSSOS SONHOS. A DELICATA 
CALÇADOS CONVIDA VOCÊ PARA TER ATITUDE DE MUDANÇA PARA LEVAR O 
QUE HÁ DE MELHOR PARA SEUS CLIENTES.

RESPIRE FUNDO E PREPARE-SE PARA DESCOBRIR O UNIVERSO DELICATA.
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VEM VER

APOSTE EM PRODUÇÕES NEUTRAS, QUE LEVAM 
CALÇA JEANS DESPOJADA E CAMISETA BÁSICA. 
ASSIM, VOCÊ DEIXA O PONTO DE COR NOS PÉS.
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Leves e perfeitas para dias amenos, as 
sapatilhas são a cara do outono, valorizam e 
compoe o visual, tem toda praticidade que 
seu cliente procura. NOSSOs modelos 
permitem que você ofereça liberdade e 
conforto em sua loja.                            
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O tom vai dar um toque 
de leveza e serenidade 
às produções da 
temporada.                                
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melhore seu                                
faturamento              
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VOCÊ PODE 
PERSONALIZAR
COM A COR QUE 
PREFERIR              

AS CORES
DA                                estação                   
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MOVIMENTO E LIBERDADE

Nossos produtos acompanham os movimentos 
da mulher moderna. Os modelos são produzidos 

com um material supermacio e maleável. O 
solado também é Flexível e confortável.
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VEM VER
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Mule   
Prática e versátil, o modelo se 
adapta a qualquer look e ainda 
tem um design que carrega beleza 
e elegância
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QUE FAZ
DIFERENÇA                               

PRATICIDADE   
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TICIDADE   
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Calçados que descomplicam as 
produções e trazem uma dose 
extra de estilo.
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VEM VER
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O salto anabela faz parte de uma moda 

confortável e não deixa o estilo de lado. Além de 

proporcionar alguns centímetros a mais, é um 

curinga qua vai bem em diferentes ocasiões. Ele 

pode ser uma boa alternativa para substituir o 

salto FIno e em eventos mais formais e não pode 

faltar em seu estoque.

1         Anabela     

Sandália em salto bloco e conceito minimalista, 

moderna e muito confortável para o dia a dia. O 

tom neutro combina com tudo e não pesa no 

visual, ajudando a alongar a silhueta. um item 

imprescindível para seu negócio.

2         Salto 
Bloco   

é tendência!

Conforto e 
beleza!
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CLIQUE AQUI

conheça nossa                              
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outono
Com tons terrosos, os modelos têm um 
design mais natural e são superversáteis, 
indo bem com tudo.
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VENDA
MAIS
Leveza e soFIsticação conferem versões 
de nossas meias que trazem delicadeza e 
ao mesmo tempo modernidade. 

CONHEÇA O ITEM ESSENCIAL PARA 
TER EM SUA LOJA E VENDER AINDA 
MAIS.
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A Delicata surgiu da necessidade de se aliar 
qualidade e preço justo em um produto que 
conquistasse o cliente final e ainda conseguisse dar 
uma grande margem de lucro para o lojista. Com 
uma grande capacidade de produção, fabricamos 
para os mais diversos empreendedores de todo o 
Brasil. Desde os pequenos até as grande distribui-
doras atacadistas e varejistas.

Conheça nossos produtos e se encante! Ofereça o 
que há de melhor para seus clientes e lucre muito 
mais com os calçados Delicata.

www.delicatacalcados.com.br

QUER SABER MAIS SOBRE TODOS 
ESSES NOSSOS PRODUTOS?

cadastre-se e faça seu pedido clique aqui

SOBRE A DELICATA

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./
https://url.gratis/5jkjT
https://www.youtube.com/watch?v=UhM4mtNa_ec
https://www.facebook.com/delicatacalcados
https://www.instagram.com/delicatacalcado/



