Encontre Ciclame Pink na internet - ContinuaÃ§Ã£o
Nesta semana o ponto &eacute; o mercado de flores e arranjos. Muitos j&aacute; sabem que inauguramos o site Shopping das Flores
http://www.shoppingdasflores.com.br/. Abre assim oportunidades para que um maior n&uacute;mero de clientes possam usufruir da beleza de nossos
arranjos florais. Podem acessar nosso site e encomendar qualquer tipo de flor com agilidade. Temos mais de sessenta e cinco anos de mercado.
N&oacute;s particiamos diretamente dos maiores eventos da sociedade carioca. Assim nos consolidamos como refer&ecirc;ncia de qualidade e bom
gosto.

Nossa marca passou a ter um importante destaque no mercado de produtos florais, por ser sin&ocirc;nimo de qualidade e diferencial no atendimento
personalizado de seus produtos. A loja &eacute; uma refer&ecirc;ncia, um marco no bairro de Copacabana e da cidade, e suas vitrines fazem parte
das lembran&ccedil;as daqueles que um dia foram crian&ccedil;as e um afago a aqueles que por sua cal&ccedil;ada transitam.

Nossos produtos s&atilde;o &uacute;nicos, elaborados por floristas apaixonados pelo trabalho que realizam, proporcionando verdadeiras obras de
arte delineadas pelos desejos de nossos clientes. Os arranjos expostos em nossa loja se baseiam nesse bom gosto, criados dentro do padr&atilde;o
de beleza que nos diferencia no mercado. Por essa raz&atilde;o nos destacamos na decora&ccedil;&atilde;o de importantes eventos na Cidade do
Rio de Janeiro e de arranjos exclusivos em encontros e recep&ccedil;&atilde;o em casas, promovendo um toque de beleza e harmonia em cada
ambiente.

"O trato com as mais lindas flores ofertadas pela natureza vem possibilitando-nos adornar pal&aacute;cios de governo, not&aacute;veis casas de
personalidades cariocas e importantes eventos a mais de seis d&eacute;cadas de tradi&ccedil;&atilde;o".

Os produtos que comercializamos &eacute; o que h&aacute; de melhor no mercado de flores. As melhores rosas, por exemplo, s&atilde;o vendidas
aqui. As mais lindas flores de Holambra, as desejadas Rosas Colombianas importadas semanalmente daquele pa&iacute;s e nossos arranjos
artificiais, de cuja beleza vem adornando hall de importantes institui&ccedil;&otilde;es, condom&iacute;nios e casas de bom gosto.

Uma particular qualidade que possu&iacute;mos &eacute;, do mesmo modo, transformar o desejo de uma noiva e seu Bouquet em realidade, um
exemplo do carinho de nossos funcion&aacute;rios que, ao transformarem em realidade esse importante momento vem nos diferenciando h&aacute;
d&eacute;cadas e o que nos da muito orgulho.

"V&aacute;rios s&atilde;o os elementos que identificam um produto de qualidade. por&eacute;m o que sintetizaria todos esses elementos &eacute; a
sua marca. Respaldada por uma tradi&ccedil;&atilde;o de mais de 65 anos no mercado, cunhada pela qualidade de seus produtos e confiabilidade de
seus clientes e amigos &eacute; o que poder&iacute;amos afirmar da Flora Santa Clara. N&atilde;o necessitamos ver o produto para saber que o
mesmo n&atilde;o nos decepcionar&aacute;, sua logo marca &eacute; a garantia de satisfa&ccedil;&atilde;o."

Visite-nos: http://www.shoppingdasflores.com.br &nbsp;
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