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PAMESA X ARMAZÉM CORAL ACHAQUI   

A Pamesa acaba de fechar uma forte parceria com o Ar-

mazém Coral Achaqui, uma grande rede de loja que atua 

em Pernambuco há mais de 50 anos atendendo a diversas 

regiões do Estado com 21 filiais espalhadas pela região 

metropolitana do Recife. O Armazém Coral foi escolhido e 

premiado por dozes vezes consecutivas como a marca 

preferida dos pernambucanos, no segmento de materiais 

de construção concedida pelo Diário de Pernambuco 

“Marcas que Eu Gosto”, tendo como referencia uma ampla 

pesquisa com os consumidores.  

Os produtos Pamesa eram bastante aguardados entre os 

funcionários e já são um sucesso, pela qualidade e pelo 

design moderno. Os treinamentos comerciais foram inicia-

dos com muita animação e comprometimento pela equipe 

de vendedores. Os revestimentos cerâmicos da Pamesa 

estão disponíveis  em   todas  as  filiais.  Realmente,  um  

verdadeiro  sucesso!  

 INAUGURAÇÃO LEROY MERLIN EM NATAL/RN  

A Leroy Merlin inaugura a 39° loja da rede  no  

país, sendo a terceira do Nordeste situada em Na-

tal/RN. Foram investidos aproximadamente 100 

milhões de reais no Home que possui 9 mil m²  de 

área de vendas e estacionamento com 500 vagas 

para  atender seus clientes com conforto e segu-

rança. A Leroy vem trazendo inovações para o 

mercado de material da construção com ambien-

tes sofisticados, onde foram usados os revesti-

mentos cerâmicos disponíveis para venda no inte-

rior da loja oferecendo ideias ao consumidor final.  

Parabéns ao diretor da filial em Natal, Jolair de 

Souza e toda sua equipe pela inauguração, pois 

tudo estava impecável  e boa sorte. O mix de pro-

dutos disponíveis da Pamesa é bastante extenso. 

Não deixem de conferir!   
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DICAS: CERÂMICAS 60X60 SÉRIE ECONÔMICA   

VENDEDOR DO MÊS  
CERSAIE 2016  Considerado a mais impor-

tante feira internacional de 

revestimentos cerâmicos, a 

CERSAIE chegou a sua 34° 

edição com muitas novida-

des, apresentando novas 

tendências, design e a evolu-

ção das tecnologias do setor. 

Aconteceu entre os dias 26 e 

30 de setembro em Bolonha 

na Itália, onde a  Pamesa do 

Brasil  participou  com  stand  

próprio em conjunto com a Pamesa Espanha. As tendências que merecem 

destaque observadas durante a feira são: os tecidos  no qual foi a grande no-

vidade desse ano, com revestimentos que imitam tweed e denim em vários 

tons de cinza e até na cor de jeans. Os óxidos novamente surgem só que 

dessa vez misturados com cimentos, polidos, quadrados e retangulares. As 

madeiras continuam sendo exploradas e esse ano nas cores que não existem 

na natureza como o cinza, a cor predominante. Os mármores receberam des-

taques em formatos grandes e mármores cada vez mais exóticos decoram os 

desenhos.  A Revestir 2017 começa a ser planejada a partir de agora pelo 

departamento de design com bastante novidades. Aguardem!  

A Pamesa lança uma nova coleção de cerâ-

micas no formato 60x60, sendo uma série 

econômica, inspirada nos produtos mais ven-

didos do mercado. Essa linha foi desenvolvi-

da com intuito de popularizar formatos maio-

res com a qualidade de via úmida/atomizada 

e resistentes a mancha e marca d’agua, com 

a qualidade que só a Pamesa pode oferecer. 

A coleção dos 60x60, série econômica é 

composta de nove modelos que trazem de-

senhos e elegância ao consumidor final.  

“Sou proprietário do D’vino Caffé situado em 

Boa Viagem ao lado da igreja Nossa Senhora 

de Fátima, Recife/PE. O espaço oferece aos 

clientes diferentes tipos de cafés, pratos auto-

rais como: crepes, tapiocas, omeletes e sobre-

mesas divinas. Desde a elaboração do projeto 

nós e o arquiteto José Hawatt optamos pelos 

revestimentos cerâmicos da Pamesa, pois já 

conhecíamos de longas datas à qualidade que 

os produtos oferecem. Escolhemos o Etna Con-

creto 19x58, Soyo Concreto 58x58, Pier AD 

Marrom 19x58 e da linha Romero Britto o Basic 

Red 34x50 e Kitchen Insert Glass e Wine 

34x50. Não deixem de nos visitar!” 

Luiz José Albuquerque, Jhonatan Santos, José 

Maria Neves e Leonardo Notaro - Proprietários.  

“Sou vendedor do 

Armazém Coral -

Camaragibe há 18 

anos e a busca pelos 

produtos Pamesa  

aqui na loja sempre 

foi muito grande. 

Quando soubemos  

que a marca estava 

chegando no Arma-

zém Coral ficamos 

muito felizes pôr ter 

venda garantida e 

com a segurança pós 

venda, uma vez que 

são produtos de altís-

sima qualidade com 

massa atomizada e 

resistência a mancha 

e marca d’agua. Fui o 

vendedor que mais 

vendeu   os produtos 

Pamesa desde o ini-

cio da parceria e es-

tou muito satisfeito  

porque os meus cli-

entes também estão.” 


