O QUE BUSCAMOS

Buscamos parcerias com Arquitetos e Decoradores, para
considerarem nossos QUADROS DECORATIVOS em seus projetos para
Residências e Empresas.
Em contrapartida, oferecemos um código (cupom) exclusivo para o
profissional, através do qual nós identificamos as recomendações de
compras e retribuímos com uma Comissão de 10% sobre o valor
total da compra.
Além de nossos produtos de catálogo, produzimos peças sob
demanda, a partir de desenhos, logo marcas e peças personalizadas,
todas mediante aprovação prévia do cliente e/ou parceiro.
MODELO DE PARCERIA
• Comissionamento de Vendas (10% do Valor da Compra)
• As vendas são controladas através de um código (cupom) exclusivo
para uso do parceiro arquiteto ou decorador.
• Possibilidade de oferta de descontos para os clientes através de
cupons.

A WAAZS
Waazs foi concebida para levar até você o mais fino da decoração em aço. Quadros decorativos,
cuidadosamente confeccionados com corte a laser e acabados com pintura de alta qualidade e
durabilidade.
Peças de decoração desenvolvidas por temas, com opções de personalização, tornando-as eternas e
atemporais.
O aço, um material desenvolvido para construções pesadas, agora transformado em verdadeiras obras
de arte.
Campinas / SP

OS QUADROS
Os quadros da Waazs são feitos em aço, “bem fininho” (1,5mm) e com pintura brilhante de alta
qualidade, que pode ficar em ambientes externos.
Os modelos são desenvolvidos pela própria empresa e produzidos com corte a laser, garantindo um
quadro bem acabado, sem rebarbas ou imperfeições.
São várias coleções por temas e centenas de produtos. Todos com opções de tamanhos e cores, para
ficarem bem em qualquer ambiente.
Os quadros podem ser fixados em paredes ou portas com fita dupla-face, facilitando ainda mais a sua
vida.

ONDE COMPRAR
A Waazs vende tudo pela internet, tem loja online própria. www.waazs.com. Você também pode
comprar pela Loja no Instagram ou Facebook ou chamar pela DM
A Waazs também produz quadros personalizados para pessoas e empresas. É só entrar em contato pela
DM ou pelo WhatsApp

DICAS INSTAGRAM
Hashtags mais utilizadas:
#ornamentação #quadrosdedecoracao #quadrosdecorativospersonalizados #quadrodecorativo
#quadroscriativos #quadrosnaparede #decoracaocriativa #decoramundo #arquiteturaeinteriores
#arquiteturaz #designdeinterior #designsdeinteriores #waazs #minhacasaminhacara
#saladeestarejantar #saladeestar #saladeestardecorada #decorandoacasa
#decorandocomamor #decorandocasa #decorandomeuape

ONDE ENCONTRAR
Loja Online: www.waazs.com
Instagram: @waazart
Facebook: /waazs
WhatsApp: (19) 9 7172 1900
Estas informações podem ser encontradas e utilizadas neste link:
https://br.waazs.com/pages/influenciadores-digitais

DESTAQUES
Quadros personalizados. O cliente escolhe a
Inicial do Nome, digita o nome no site e
escolhe uma data (opcional).
E pode visualizar o produto na hora.
https://br.waazs.com/collections/personalizados/pro
ducts/quadro-personalizado-waazs

DESTAQUES

