


Porque escolher
a Delicata?

A mais de 12 anos produzindo sofisticação e 
conforto para todos os estilos“ ”

 Com uma grande experiência no mercado 
atacadista de calçados femininos a Delicata 
Calçados, situada na capital do   calçado 
feminino cria produtos observando as princi-
pais tendências do mercado internacional 
atendendo as necessidades e expectativas 
dos consumidores mais exigentes.
 Sofisticação e inovação são características 
extremamente
fortes em nossos produtos.

 Adquira os produtos de uma empresa séria que conhecea 
sua necessidade, entende seus desafios e proporciona a 
melhor experiência B2B.



Produtos que
enchem os olhos
de seus clientes!

...um produto capaz de fazer seu negócio se
tornar uma empresa de sucesso.



VOCÊ MERECE O MELHOR

Com produtos de qualidade 

você consegue agregar ainda 

mais valor além de agradar o 

consumidor final.

PROTETOR DE CALCANHAR

forro acetinado

PALMILHA COM espuma
de 4 milímetros

adicionamos sua marca
na palmilha

CABEDAL P.U. 
PRIMEIRA LINHA

SOLADO
PVC FLEX



Você poderá:

Expandir seu negócio.

Fidelizar seu cliente.

Criar sua própria marca.

Melhorar seu faturamento.

Aumentar suas vendas.

Ter qualidade e custo benefício.

Grande aceitação por parte do
consumidor final.

Beleza e variedade.

Qualidade de vida para você
aproveitar os melhores momentos.

Ter sua empresa à frente da
concorrência.

Novidades toda a semana.

EU QUERO SAIR NA FRENTE!
 clique aqui

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


QUEM SAI NA FRENTE FICA COM 
O MAIOR PEDAÇO DO BOLO

Mas atenção!

Isso é totalmente

possível para você!

Para aproveitar todos esses benefícios você precisa 

começar AGORA! 

 

Resultados não vem por acaso ou por sorte.

É um processo que pode começar a ser aplicado em

questão de minutos.

Para você ter sua chance de sair na frente de todos não

termine esse documento sem tomar uma ATITUDE

 

 

EU QUERO!

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


PEDIDOS DE 
FABRICAÇÃO

Previsão de fabricação

Pesonalize as cores

Escolhas as numerações 

Coloque sua marca

28 dias

FRETE FOB

PEDIDO
MÍNIMO60PARES

GRADE
MÍNIMA6

PARES DO MESMO
MODELO E COR
COM NUMERAÇÃO 
VARIÁVEL

Reserve em nosso site e entraremos
em contato para formalizar o envio



FICHAS DE ENVIO 
IMEDIATO

3 à 5 dias

FRETE FOB

Previsão de envio

FICHA JÁ PRODUZIDA, 
impossibilitando a personalização
de cor, modelo, numeração e colocação
da marca.

Fichas para alavancar suas vendas

Repor seu estoque de imediato 

na falta de mercadoria.

Reserve em nosso site e entraremos em
contato para formalizar envio.



FAÇA SEU 
FATURAMENTO
DECOLAR!

Como comprar na fábrica Delicata Calçados

COMEÇE AGORA

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


Sapatilha Fechada
do 33 ao 40

Sapatilha laço
do 33 ao 40

COMPRAR AGORA

COMPRAR AGORA

,90
R$ 21

,90
R$21

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/
https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


COMPRAR AGORA

COMPRAR AGORA

Infantil Juvenil

Mule

21,90
R$

21,90
R$

do 24 ao 33

do 33 ao 40

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/
https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


COMPRAR AGORA

COMPRAR AGORA

Rasteiras

Numeração Especial

21,90
R$

21,90
R$

do 40 ao 44

do 33 ao 40

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/
https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


COMPRAR AGORA

COMPRAR AGORA

Sola Corda

34,90
R$

,9034R$

Flatform
do 33 ao 40

do 33 ao 40

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/
https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


Scarpin

Tênis

34,90
R$

34,90
R$

do 33 ao 40

do 33 ao 40

COMPRAR AGORA

COMPRAR AGORA

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/
https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


Sneaker
(Solado Branco)

Salto

39,90
R$

34,90
R$

do 33 ao 40

do 33 ao 40

COMPRAR AGORA

COMPRAR AGORA

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/
https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


COMPRAR AGORA

COMPRAR AGORA

Meia Pata

Anabela
39,90

R$

39,90
R$

do 34 ao 40

do 33 ao 40

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/
https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


COMPRAR AGORA

COMPRAR AGORA

Sneaker

Bota Biker

(Solado colorido) 

39,90
R$

49,90
R$

do 33 ao 40

do 33 ao 40

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/
https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


CLIQUE AQUI E APROVEITE

DINHEIRO NO BOLSO E BEM 

ESTAR PARA VOCÊ E SUA       

FAMÍLIA!

MANTENHA SUA LOJA REPLETA 

DE NOVIDADES PARA VOCÊ 

LUCRAR MUITO MAIS.

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/


Alguns de nossos clientes
Assista nossos vídeos e tome a decisão que te fará sonhar
mais alto!

Clique nos vídeos abaixo e conheça

QUERO COMEÇAR AGORA!

Agir agora pode significar a diferença entre 

resultados pequenos, ou turbinar seu

faturamento.

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/
https://delicatacalcados.com.br/o-que-dizem-nossos-clientes/


Tenha acesso ao nosso mini-curso
“Vitamina D” 

uma área exclusiva em nosso site com E-books e ar�gos para te 
ajudar na jornada do empreendimento. Esses materiais serão 
enviados constantemente para você melhorar seu faturamen-
to. Sua “Vitamina D” semanal para você se manter no topo, 
driblar o mercado e sair a frente da concorrência.

M E L H O R E   S E U   F A T U R A M E N T O

Aviso Legal

Aviso: Qualquer informação presente no site “Delicata Calçados” e de seus produtos, não devem ser considerados 
como um ganho comum, ganho exato ou promessa de sucesso. As dicas e sugestões con�das no site e no ebooks 
e ar�gos, não garantem resultados, uma vez que isso depende exclusivamente do trabalho e dedicação individual 
de cada um. 

www.delicatacalcados.com.br

QUERO COMEÇAR AGORA!

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/
 https://delicatacalcados.com.br/minicurso


Como comprar:

Via whatsapp do comercial da fábrica.

Basta encaminhar a foto do produto desejado
no contato de Whatsapp.

Acesse nossa plataforma e realize seu pedido

de forma rápida e segura

ou

Clique e fale com a gente!                  atendimento dentro do horário comercial

Clique aqui

comercial de vendas

Evandro

comercial de vendas
externo

Jeferson

Nos envie uma mensagem via 
whatsapp ou através de nosso
telefone fixo: (14)34183714

Dúvidas?

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/
 https://url.gratis/RI6vO
https://url.gratis/zsieh


Saiba mais!
Assista nossos vídeos e conheça mais sobre nossa empresa
e forma de trabalho

Informativo da fábrica Delicata Calçados

Como comprar em nossa plataforma

https://www.youtube.com/watch?v=g86kjLuUKaI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=kSsIfveUIS0

