PUFOLANDIA
Depoimentos

“Acredito que para um negócio ou
empreendimento se destacar e fazer a diferença
no mercado é necessário que ele tenha o maior
número possível de diferenciais. Como ter um mix
de produtos variados a preços competitivos, que
agrade diversos perfis de consumidor, ter produtos
e um ponto de venda diferenciado, atraente e
criativo, possibilidade de agregar serviços, como
produtos sob encomenda. Todos os requisitos que
acredito como fundamentais para um
empreendimento fazer a diferença e se destacar
no mercado encontrei na Pufolandia.”
(Ricardo & Caren - Franqueados de Santa Maria )

“Não tem cliente que não goste da loja! É gratificante
se envolver com produtos que levam diversão ao lar.
O apoio do franqueador tem sido fundamental e em
breve abriremos mais lojas em Brasília. A Pufolandia
tem demonstrado muito profissionalismo. Isso é
importante. É como se o franqueador estivesse do
nosso lado o tempo todo. Isso dá muita tranqüilidade
para trabalhar. Sempre imaginamos ter um negócio
próprio. É um sonho realizado!”
(Simplício Santos – franqueado de Brasília – DF)

“Um dos diferenciais da Pufolandia além da variedade
dos puffs, a qualidade dos produtos, a garantia de 01
ano e a assessoria pós-venda (implantei na minha loja

esse sistema) é que eu estou sempre atenta a
qualidade do atendimento oferecido pelos vendedores.
Eu incentivo o atendimento acolhedor, com uma mistura
de abordagem profissional (que compreende uma
explicação geral de todos os produtos da loja, incluindo
de que material são feitos os puffs, como são usados, a
garantia, as formas de pagamento e o preenchimento

do cadastro dos clientes) e a criação de
relacionamentos com os clientes”
(Renata Bomfim - Franqueada de Goiania)

“... Logo de imediato senti um clima muito diferente
do que já havia sentido em outras franquias e hoje
após 10 meses de relacionamento posso dizer que
me sinto numa grande família, pessoas cuidadosas,
envolvidas, comprometidas e torcendo de verdade
por meu sucesso... Abri num momento muito difícil de
minha vida pessoal e tive muita ajuda e apoio de todo
o pessoal da Pufolandia. Estou muito feliz, a loja é
linda, chama muito a atenção de todos que passam
na frente, o produto se vende sozinho, basta que
esteja sendo visto, a estrutura é fácil de administrar, a
fábrica vem se aperfeiçoando a cada dia para atender
com melhor e mais qualidade e agilidade os lojistas,
estou cheia de grandes expectativas, acredito no
sucesso que estou tendo e terei ainda mais com a
franquia da Pufolandia...
(Carolina Nogueira – Fraqueada de Sorocaba)

Algumas de nossas lojas!

