Empresa pioneira em Vilhena Nossa
Confecções e Calçados fecha parceria com
Onda Sul FM
14 de Abril de 2018
O jovem e dinâmico empresário Adair Silva Carvalho Junior assumiu recentemente a loja que já passa por transformações.

Nesta semana, o empresário do ramo de comunicações e proprietário da Onda Sul FM 94,9MHZ,
publicitário pós-graduado Fabrício Reginatto, esteve visitando o jovem empresário Junior, da Nossa
Confecções e Calçados, empresa que já esta em Vilhena há quase 30 anos gerando emprego e
renda, além de oferecendo produtos com muita qualidade e acessíveis a toda a população.
Durante a boa conversa, os empresários fecharam parceria de 12 meses. A parceria promete bons
frutos para clientes da loja e ouvintes da emissora que é líder de audiência conforme cinco diferentes
institutos de pesquisas no estado, que creditam a emissora público entre 58 e 60% dos ouvintes em
toda a região.
Com uma visão muito ampla do mercado atual, Fabrício Reginatto e Junior conversaram sobre as
novas maneiras de abordar clientes, quer seja fidelizado ou em potencial. As novas maneiras de
anunciar e de propagar o que se tem a oferecer.
A conversa serviu para firmar a parceria de um ano e também para abrir novos horizontes ao jovem
empresário Junior que carrega consigo muito conhecimento, desprendimento, vigor e disposição
para dar continuidade ao trabalho de seus pais à frente da empresa durante quase três décadas.
O sucesso é garantido, o que é além de esperado. Quem buscar por qualidade e bons preços, além
de variadas formas de pagamento, a Nossa Confecções e Calçados fica na Major Amarante 3393,
Centro de Vilhena. O telefone é: (69) 3321-2273
Os calçados e confecções em geral com descontos especiais, condições de pagamento e ainda, a
qualidade que você sempre buscou, estão na Nossa Confecções e Calçados.
Economia e praticidade ao seu dispor, no centro de Vilhena.
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