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HOME

Na Home do Site Luisa Ribeiro Confecções você tem acesso aos slides que contém
produtos em destaques.

Em Postagens são apresentados informações sobre moda e produtos que a Luisa Ribeiro
Confecções produz.
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HISTÓRIA DA EMPRESA

No menu A Empresa está registrado um pouco sobre a História da Empresa Luisa
Ribeiro Confecções e de sua fundadora Nilma Ribeiro Nepomuceno com um pouco
sobre sua trajetória.
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POST

No Menu Posts você visualiza todas as postagens realizadas pela Luisa Ribeiro
Confecções e acompanha as novidades.

4

PRODUTOS

Na Aba Produtos você tem acesso aos Produtos que a Luiza Ribeiro Confecciona.
Na Imagem a seguir você pode visualizar algumas categorias destes produtos:

Para visualizar os produtos destas categorias, basta clicar em cada uma delas, por
exemplo, clique em Blusas.
Você pode visualizar na Imagem a seguir os produtos da categoria Blusas.

Observe que cada produto possui um código, portanto se você tem interesse em algum
produto, anote este código que no menu orçamento você conseguirá solicitar estes
produtos ou poderá tirar suas dúvidas com a equipe da Luisa Ribeiro Confecções.
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ORÇAMENTOS

No menu Orçamentos você pode solicitar os lindos produtos que você visualizou para
isso você deve preencher um formulário.
Que está ilustrado na imagem a seguir:

Você deve preencher todas as informações corretamente, pois é através deste formulário
que a equipe Luisa Ribeiro Confecções entrará em contato com você.
O Código do Produto é aquele que está identificado no menu Produtos que foi
apresentado anteriormente no item 4.
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CONTATO

No menu contato você pode entrar em contato com a nossa Equipe, tirar suas dúvidas e
solicitar informações sobre os nossos produtos. Para isso você deve só preencher o
formulário do menu Contato.
A seguir uma imagem que ilustra este formulário de contato:

Você deve preencher todas as informações corretamente, pois é através deste formulário
que a equipe Luisa Ribeiro Confecções entrará em contato com você.
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DÚVIDAS

Entre em contato conosco:

E-mail: contato@luisaribeiroconfeccoes.com.br
Telefones: (33) 98832-6816/ (33) 99937-0356
Endereço: Rua Odete Ramalho Soares, 92 A,
Distrito Taquaral de Minas, Itinga-MG, 39610-000

