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NUBRA hospeda clientes e
ação movimenta o The Office
e a 28ª Exposição Nubra
Com mecânica simples, a associação desenvolveu uma ação que
movimentou o prédio The Office com a 28ª NUBRA e “Arraiá da NUBRA”.
A ação visou listar os principais clientes dos
associados NUBRA e conceder hospedagem
gratuita a este grupo. E assim foi feito: cada
associado indicou dez de seus clientes e, ao
final, 29 compradores compareceram para a
inauguração da 28ª NUBRA – Exposição de
Semijoias seguida da festa “Arraiá da Nubra”,
ambas realizadas no prédio The Office. A
NUBRA se responsabilizou pela hospedagem
destes convidados, que ficaram no Hotel
Belas Artes (Rua Frei Caneca, 1.199 | São
Paulo | SP).
Durante os eventos, os associados tiveram a
oportunidade de ficar mais próximo de seus
clientes e desfrutar de um momento mais
informal, com comes e bebes, música e
descontração. Além das lindas peças
expostas e de um ambiente agradável, o frio
marcou presença registrando 12 graus

na noite mais fria desse ano.
Ainda assim, associados e clientes
aproveitaram a confraternização. Veja as
fotos:
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Depoimentos dos visitantes Associe-se já!
Depoimento 02:
“Achei a divulgação muito boa! Entrei no
site, nas redes sociais e está tudo
integrado. Estão de parabéns!

Depoimento 01:

Estamos alugando uma sala aqui no The
Office e agendamos de pegar as chaves
exatamente na data da exposição para ver
a movimentação do prédio. Estou
gostando!

“Eu tenho uma loja de roupas, moda e
acessórios no sul de Minas Gerais. Acabei
de chegar e gostei muito dos expositores.
Isso é muito bom, porque aqui temos
vários estilos e já vou direito no estilo que
eu revendo. Eu tiro fotos das vitrines e
depois subo apenas para aquelas
empresas que preciso.

Sobre as vitrines, penso que vocês
conseguiram aproveitar muito bem o
espaço. Logo em breve terão que encaixar
mais uma, que será a minha marca!
(risos). Alugamos a sala e montaremos
nossa empresa de revenda de óculos.
Caso algum lojista queira adentrar neste
segmento, poderemos oferecer toda a
Para ficar por dentro das coleções, venho assistência, personalização e entrega do
final.
Estamos
muito
à São Paulo duas vezes ao ano, uma no produto
esperançosos!”
verão e outra no inverno.”
Janaína - Sul de Minas | MG

Vanessa e Fábio - São Paulo | SP

Faça parte da Associação The
Office Nubra e tenha benefícios:
Nove eventos anuais em 2019;
Contratação de vitrine sujeita à
disponibilidade;
Folder, Website, Aplicativo e Mídias
Sociais com divulgação da marca;
Associação sem fins lucrativos;
Associação do setor de joias, semijoias
e bijoux focada em benefícios às
empresas que tenham matriz/filial no
prédio The Office Frei Caneca.
Mais informações:
(11) 99503.3232
contato@theofficenubra.com.br

