Proposta nº 001/2013 - SINPOL
Assunto: Proposta de Convênio
Prezada Senhores,

Manaus, 10 de Abril de 2013.

Apresentação

A Ótica ARTVISION vem pela presente apresentar a VSª um novo conceito de ótica na cidade.
Aliando qualidade, menores preços e atendimento especializado, buscando a satisfação de nossos
clientes em primeiro lugar e ainda, oferecendo também serviços de pós-vendas, mantendo, assim, um
bom relacionamento de custo benefício (empresa - clientes).
Situada no centro da cidade, temos como objetivo oferecer um serviço diferenciado dentro de
parcerias com as empresas em geral.
Procuramos trabalhar com as melhores marcas do mercado, tais como LACOSTE, GUESS, FOX,
Lougge, Bausch&Lomb, etc.
Trabalhamos com todos os tipos e marcas de lentes existentes no mercado atualmente. Temos uma
ampla variedade de armações, desde acetato, metal, até titânio, aço cirúrgico, alumínio, etc.
Dentre nossos parceiros já consolidados podemos citar a Asframa (Associação de Servidores da
Suframa), FUCAPI, Smartrac da Amazônia, Marinha do Brasil, Conselho Regional de Contabilidade,
Conselho Regional de Administração, Fundação Rio Mar (Rádio), etc.
Proposta
A ótica ARTVISION propõe uma parceria que oferece 20%(vinte por cento) de desconto em todos
os seus produtos que incluem lentes(para óculos), armações e óculos solar e lentes de contato. O
pagamento pode ser parcelado em até 05 vezes na opção de desconto em folha. O benefício pode ser
estendido a todos os parentes de funcionários. Caso não seja interesse da empresa desconto em folha,
oferecemos 15%(quinze por cento) de desconto para pagamentos em todos os cartões de crédito em
até 05 vezes sem juros.

Além dos ótimos descontos oferecemos também:
- Garantia de 03 meses para armações em geral. Para armações de titânio e aço cirúrgico oferecemos
garantia de 01 ano;
- Assistência e manutenção grátis até a troca dos óculos por outro novo (exceto quebra);.
- Troca de plaquetas de silicone grátis (quando houver).
Pelo fato de sermos totalmente independentes e “POR ENTENDERMOS QUE ÓCULOS É UMA
NECESSIDADE IMPERIOSA”, estamos colocando a disposição dos associados do SINPOL a
compra de óculos através de carnê, isto porque o associado muita vezes está sem margem e sem cartão
de credito. Na OTICA ARTIVISION você não deixará de ser atendido na compra de seus óculos.
Não deixe de visitar a OTICA ARTVISION e conferir nossas promoções e o melhor atendimento de
Manaus. Poderíamos também trazer nossa ótica para dentro da empresa periodicamente marcando data
específica para montar um pequeno stand comprovando a qualidade de nossos produtos e mostrando
sempre nossos lançamentos, promoções, etc.
Assim sendo, na certeza de que estamos oferecendo a melhor oferta para os sindicalizados dessa
Entidade, aproveito a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
Romina Alves dos Santos (Proprietária)
otica.artvision@hotmail.com
Cel: (55.92) 91952153
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