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Palácio das sacolas
COMO TUDO COMEÇOU...

     Surgimos com o objetivo de fornecer soluções em

sacolas personalizadas para empresas que estão iniciando

no mercado através do atendimento personalizado na

internet e no televendas.
      Trabalhamos há mais de 20 anos no ramo de sacolas

personalizadas e atendemos diversas marcas de grande valor

comercial. O Palácio das Sacolas se deu no propósito de

atender as pequenas empresas. Pois começamos sem

experiência alguma, sem saber o que é a serigrafia em si, mas

sempre visando um público de pequenas marcas que desejam

expandir seu negócio, como: sacolas plásticas, de papel, sacos

transparentes e sacos para delivery. 

    O abrangente mercado da serigrafia estão  focados em

dois materiais que são sacolas de plástico e papel, dois

produtos aparentemente comum, mas com grande valor

no mundo do comércio, pois necessitam de sacolas. 

Uma observação pessoal...  



Palácio das sacolas

      Suponhamos que um microempreendedor precise

de 100 peças de sacolas, para suprir uma urgência,

muito raro que uma empresa que tem seus padrões, e

tem sua quantidade mínima que diga-se de passagem

é de 10 mil em diante. Obviamente não atenderá com

agilidade e qualidade.

  Então entramos em ação e atendemos esse

microempreendedor, e suprimos a necessidade dele,

esse é o nosso papel.

      Obviamente com o valor um pouco acima do

mercado, pois o nosso serviço se tornou escasso e

automaticamente o custo aumenta.
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      Vamos falar sobre o mercado da serigrafia, mais

conhecido como estamparia ou até mesmo silk screen,  que

por sinal não tem fim!.

        Você pode trabalhar com: canecas, bonés, camiseta e

diversos materiais, o que você se adaptar melhor.  

    Todos esses materiais tem uma boa aceitação no

mercado. Mas você que está começando a empreender

agora e deseja trabalhar com um desses produtos até

mesmo desconhecidos, ao consultar esse mercado, estão

desenvolvendo diversas maquinas para trazer a

comodidade de trabalhar em sua casa.

Aprenda a conhecer o mercado da serigrafia



     Mas como empreendedor com mais de 20 anos de

experiência no mercado digo que nada disso funciona! 

      Existe um produto onde você trabalha em família, e

consegue lucrar sim, no conforto da sua casa.

       Me refiro a um produto simples, mas com excelente

funcionalidade, são as sacolas personalizadas. Esse ramo

pode mudar a sua vida!



Trabalhando em família
         Trabalhar em família pode ser um pouco relativo para

muitos que estão acompanhando esse ebook. 

        Mas tudo é questão de visão e planejamento, a sua

família pode ser excelentes colaboradores, sabendo instruir

a cada um, e principalmente faze-los crescer com você. 

       Os resultados definirão o qual longe sua empresa pode

chegar e você ainda gera renda para seus familiares, ou seja

um ajuda o outro e assim todos ganham.
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Obtendo resultado 
Qual o resultado de trabalhar com esse produto ?

 

     Prosperidade, mudança de vida, pra você e sua família, 

uma ideia que sendo aplicada com perseverança dá certo!

      Você gera sua própria renda, trabalhando da sua 

residência e ainda ajuda no crescimento financeiro da sua 

família.

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TEMOS ALGO PRA VOCÊ, LEITOR DESSE EBOOK!

 que deseja empreender e crescer financeiramente!



Obtendo resultado 

 

       Vamos iniciar um curso, abordando os principais

fundamentos que nossos colaboradores aprenderam durante a

nossa jornada, onde você poderá aplicar nossos métodos no seu

negócio.

          E na prática ter o resultado que obtivemos nas nossas

empresas Palácio das sacolas e Palácio das embalagens ao longo

desse processo. Nesse curso você ira aprender a trabalhar com os

mesmos materiais o qual usamos.

          Somos fabricantes e temos nossas lojas físicas em São

Paulo- Capital, nesse ebook você terá acesso a 3 módulos

importantíssimo para sua jornada, e assim alavancar seu

negócio. Hoje somos referência no mercado serigrafico. 

Acesse agora o QR CODE e obtenha mais informações 
sobre nosso curso:


