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 EXPO REVESTIR 2017 

Na EXPO REVESTIR desse ano a   

Pamesa se destacou mais uma vez 

apresentando produtos diferenciados 

com tendências e designs modernos, 

surpreendendo a todos que visitaram 

o stand. Foram apresentados mais 

de 70 modelos inovadores entre eles 

a linha EKO nos modelos BRONX, 

QUEENS, PROVENCE e o OXFORD 

no qual foi inspirado nos antigos azu-

lejos dos metrôs ingleses ―subway 

tiles‖, todos no formato 34x50 e com 

uma nova forma de encaixe que só a 

Pamesa faz no Brasil. Devido ao 

grande sucesso na Europa dos por-

celanatos que reproduzem a nature-

za como mármore e madeiras, e tam-

bém tecidos, lançamos produtos com 

texturas, tonalidades e efeitos, que 

exploram ainda mais as vantagens 

da tecnologia digital, os porcelanatos 

esmaltados TRIBECA, VIKING, CAR-

DIFF, VERMONT e TWEED  nos for-

matos 57x57 retificado e 29x58 são 

alguns exemplos que seguem essa 

tendência. No tamanho 30x60, trou-

xemos lindos revestimentos, com re-

levos incríveis, decorados super mo-

dernos e retrô. A feira foi um suces-

so, recebemos clientes e visitantes 

de todo o Brasil e mais de 50 países, 

superando todas as expectativas. A 

REVESTIR ,é uma forma de mostrar 

e deixar nossa marca no mundo. Sua 

casa merece Pamesa! 
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VENDEDOR DO 

MÊS  

Pamesa lançou na Revestir 2017, a 

linha de revestimento 30x60 DECO 

BLOG com desenhos modernos e 

DECO PIN-UP com desenhos retrô.  

O produto foi muito elogiado e admi-

rado por todos que visitaram o stand. 

Cada peça tem 8 desenhos e 12 fa-

ces diferentes que não se repetem. 

Dando um total de 96 imagens. Um 

produto produzido para trazer mais 

beleza e deixar a reforma ou obra úni-

ca e com seu estilo. 

COLUNA DO CLIENTE 
Externamos nossa 

imensa satisfação com  

os produtos Pamesa. 

Nos orgulhamos da 

relação de confiança 

plena que consegui-

mos estabelecer com 

essa parceria. Nessa 

obra optamos pelo por-

celanato esmaltado   

Canyon almond Ad.  

58x58.Com base nos 

resultados finais, estamos gerando um grande diferenci-

al em nosso estabelecimento hoteleiro. Confesso que 

nos sentimos seguros com os produtos e qualidade   

Pamesa.  

Porto de Galinhas Praia Hotel - Hospitality Manager   

Licio Turner 

 

AÇÕES NO PDV 

DICAS: DECO BLOG/PIN–UP 30X60 

A equipe Pamesa, não 

poderia ficar de fora da 

maior festa popular do 

mundo ―O CARNAVAL‖. 

Nossos pontos de ven-

das viraram uma festa 

para receber nossos cli-

entes. A Pamesa para-

beniza a todos os pro-

motores e representan-

tes pela criatividade e 

alegria que o carnaval 

merece. 

 NOME:Gumercindo    

Saraiva Neto 

LOJA ATUANTE: 

COMJOL - ALECRIM - 

RN 

 

 

Trabalho na Comjol—

Alecrim– RN há 17 

anos, e vendo Pamesa 

que é um produto líder 

no mercado de cerâmi-

ca , que eu indico com 

toda garantia e segu-

rança para meus clien-

tes. São produtos de 

excelente qualidade e 

de fino acabamento, 

pisos feitos com alta 

tecnologia, estudados e 

analisados por enge-

nheiros e designs para 

poder chegar até o con-

sumidor final. A Pa-

mesa é uma marca fácil 

de se vender, porque o 

cliente sabe que esta 

levando um produto de 

primeira qualidade e 

que vai embelezar sua 

residência.  


