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O programa de relacionamentos do Grupo Pleno pode ajudar os profissionais do décor na hora de montar a
casa nova ou quando precisa fazer uma reforma. A pontuação acumulada a cada compra de produtos no
Grupo Pleno pode se transformar em mobiliários, revestimentos, adornos e até mesmo viagens.
E alcançar essa pontuação, foi motivo de comemoração para a arquiteta Viviane Lima. A profissional estava
montando o seu apartamento no Gutierrez e, ao saber que havia conquistado a meta, não pensou duas
vezes na hora de trocar seus pontos por produtos.
Viviane ressalta que foi excelente a oportunidade, pois conseguiu conquistar o que mais desejava para
enaltecer a sua casa: vidros de 19 mm para a sua mesa de jantar de 10 lugares e, também, para fazer a
estante na cozinha que tanto almejava.
“Eu estava montando meu apartamento aos poucos, já havia comprado uma mesa de jantar e queria um
tampo de vidro para ela. Na cozinha eu queria colocar uma estante de vidro também. Então, aproveitei os
meus pontos e troquei na Vintage Vidros”, conta.
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A arquiteta já havia trocado a sua pontuação em outra oportunidade, porém em uma viagem e desta vez
não pensou duas vezes na hora de trocar por produtos do Grupo Pleno.
“Ano passado eu viajei. Este ano, aproveitei a chance e troquei por produtos para finalizar o meu
apartamento. Vou revezando. Ano que vem eu viajo de novo (risos). Essas trocas nos ajudam muito”.
Viviane Lima ressalta que sempre trabalhou com os fornecedores do Grupo Pleno e é uma satisfação saber
que além de poder contar com a qualidade e a confiança, o profissional também ganha recompensas e é
agraciado.
“Eu acho maravilhoso. E acredito que agora o trabalho do Grupo Pleno está muito bacana. As lojas estão
mais preocupadas com o profissional, dando mais atenção. E, sem contar, que com a diminuição da meta,
todos têm oportunidade de usufruir dos benefícios”, exalta a arquiteta, que já chegou a “bater na trave” duas
vezes.
Agora com o apartamento já pronto, Viviane Lima se sente realizada por poder ter adquirido produtos que
tanto queria e deixado a sua casa conforme desejava. Sem contar, que não precisou gastar por isso. “O
poder de comprar sem pagar é muito bom”, sorri a arquiteta.
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Showroom Vintage Vidros. Projeto Viviane Lima
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