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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 gran-

de sucesso na Europa dos porcelana-

tos que reproduzem a natureza como 

mármore e madeiras, e também teci-

dos, lançamos produtos com texturas, 

tonalidades e efeitos, que exploram 

ainda mais as vantagens da tecnolo-

gia digital, os porcelanatos esmalta-

dos TRIBECA, VIKING, CARDIFF, 

VERMONT e TWEED nos formatos 

57x57 retificado e 29x58 são alguns 

exemplos que seguem essa tendên-

cia. No tamanho 30x60, trouxemos 

lindos revestimentos, com relevos in-

críveis, decorados super modernos e 

retrô. A feira foi um sucesso, recebe-

mos clientes e visitantes de todo o 

Brasil e de mais de 50 países, supe-

rando todas as expectativas. A RE-

VESTIR ,é uma forma de mostrar e 

deixar nossa marca no mundo. Sua 

casa merece Pamesa!  



Como é a sua história 

com a Pamesa? 

Trabalho na Pamesa des-

de Julho de 2014 e para 

mim uma das coisas es-

senciais para ter sucesso 

na Pamesa é trabalhar a 

prospecção de clientes, 

ser vendedora e divulga-

dora. Como trabalhamos 

para um mercado muito 

dinâmico, a Pamesa é 

uma empresa que busca 

a excelência. Somente 

quando você acredita nos 

produtos e na empresa 

que você trabalha, você 

pode fazer outras pesso-

as acreditarem também. 

Amo meu trabalho e ad-

miro a empresa que tra-

balho. Eu faço parte des-

sa família! 

Um dos lançamentos mais co-

mentados da Pamesa é a linha 

Oxford 34X50 que disponibiliza 

de cores modernas e design 

arrojado. Com um brilho dife-

renciado, essa linha vai garan-

tir vida e elegância ao seu am-

biente, sem contar que é a últi-

ma tendência. 
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O POP continua presente nas princi-

pais revendas e desta vez esteve nas 

lojas Conibase apresentando aos co-

laboradores o tema “O Quarto Ele-

mento” através dos treinamentos co-

merciais. Todos ficaram bastante sa-

tisfeitos com os conhecimentos obti-

dos e tiveram a oportunidade de tirar 

as dúvidas sobre os produtos e com-

partilhar informações. 

A Pamesa agradece a receptividade 

de todos, desejando sucesso a cada 

um e parabeniza a Conibase pelos 

vendedores motivados que fazem a 

diferença. 
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“ A princípio minha esposa não que-

ria colocar esse produto pois ela 

achava que só ficaria bom para fa-

chada, mas mesmo assim pedi para 

ela para arriscarmos e o resultado foi 

excelente. Não só nós como a família 

toda  adoramos  o  resultado, só re-

cebemos elogios!”  E foi na loja Cha-

tuba de Nova Iguaçu - RJ que o cli-

ente Felipe Thiengo escolheu o Fileto 

Rústico Mix da linha EKO para trazer 

modernidade e sofisticação a sua ca-

sa, com produto de qualidade e de 

ótimo acabamento. 


