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Há alguns meses, encontrei uma prima que não via há
algum tempo em uma festa na Bahia e ela me disse sor-
rindo:

– Leio todas as revistas Piscinas e Saunas!!! É tudo muito
sol, paz, piscina, lazer... (em tom “hippie” de paz e amor).

Hoje, com mais calma e sem aquela barulheira da festa,
responderei ao seu comentário, priminha querida:

– Acertamos em cheio!!! Esse é o nosso objetivo. Quere-
mos que a revista Piscinas & Saunas transmita alegria e
tudo que possa levar informações úteis às pessoas que
procuram, na sua área de lazer, um lugar para descan-
sar e curtir os amigos e a família!!

O seu próprio estado, a Bahia, é conhecido internacional-
mente como um lugar onde a paz, a alegria do carnaval e
o povo baiano são associados às coisas boas e agradáveis
da vida. E o intuito da “Piscinas & Saunas” é exatamente o
mesmo:

– Ser lembrada como uma revista que não é atrelada às
informações chatas e sem conteúdo a que estamos acos-
tumados.

Uma nova forma de utilização do aquecedor da piscina,
conhecimento dos produtos que economizam esforços,
origem da sauna a vapor e lojas modernas do setor de la-
zer são assuntos agradáveis e interessantes.

Você não acha?

Que bom!!! Acho que fomos compreendidos!!!

Um abraço.

Paulo R. Araújo - Editor
paulinho@millenium.ind.br

Equipe P&S (da esq. p/direita):
Valter Periz, Fábio Zanetti, Paulo Araújo
e Sandro Morais
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Inovação e Tecnologia

História da Sauna a Vapor
(Banho Turco)

�
viagem, os integrantes das caravanas ficavam
com a pele ressecada e os poros completamen-
te entupidos pela poeira. Muitos adoeciam fre-
qüentemente com problemas respiratórios
causados pelas impurezas do ar.

Foi então que especialistas da época en-
contraram um modo de desobstruir os poros,
os pulmões, as vias respiratórias e, ao mesmo
tempo, hidratar todo o corpo. Desta forma sur-
giram os primeiros balneários ou termas.

Esses locais eram construídos em mármo-
re, tinham tetos côncavos e abrigavam enor-
mes caldeirões de bronze, cheios de água que

Banho Turco, ou sauna a vapor,
surgiu como forma de adapta-
ção às condições áridas da re-
gião da Turquia.  Ao final de cada

ao império Romano e à Grécia, agradando prín-
cipes e imperadores. Com o passar dos anos,
massagistas foram admitidos para auxiliarem
no relaxamento muscular.

Ainda hoje, a prática do banho de sauna é
tida como um hábito saudável que oferece es-
tatus às pessoas que o praticam.

O Banho Turco constitui um poderoso an-
tídoto para o estresse podendo ser combina-
do com uma massagem. Também é um efici-
ente tratamento da pele, pois através da “vaso-
dilatação”  a pele fica limpa em profundidade.

É recomendado que após todo banho de
sauna a vapor a pessoa tome um banho frio,
pois com esse choque térmico o corpo torna-
se mais resistente às gripes e resfriados, além
da limpeza profunda da pele.

produziam grande
quantidade de va-
por quando aqueci-
dos pelo fogo. A for-
midável solução es-
palhou-se pelas civi-
lizações armênia e
árabe, chegando até
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Os gregos antigos
invocavam a

proteção dos Deuses,
durante o banho

Balneário Grego
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Antes de desfrutar de todos os benefícios
que a Sauna a Vapor proporciona é preciso fi-
car atento a alguns detalhes, desde a constru-
ção do cômodo até a escolha do aparelho.

A primeira etapa para a constru-
ção do cômodo é determinar o núme-
ro de pessoas que esse ambiente vai
comportar simultaneamente; definin-
do assim as medidas do ambiente e a
potência do aparelho que deverá ser
instalado.

Para isso, considere que cada pes-
soa ocupará 1m² dentro do ambi-
ente, assim poderá ser determina-
da a metragem cúbica do cômodo,
que não poderá ter mais de 2,20m
de altura em seu pé direito.

Sabendo a metragem cúbica do cômodo,
(Comprimento x Largura x Altura) é só instalar
o Gerador de Vapor correspondente à medida
deste espaço.

O cômodo de vapor deverá ter uma incli-
nação no teto para que as gotas, que se formam
por causa da condensação do vapor, escorram
para a parede e não caiam sobre a cabeça das
pessoas que estão tomando o banho de sau-
na. Conforme ilustração abaixo:

Todas as paredes e teto do cômodo devem
ser revestidos com Vermiculita (isolante térmi-
co) para que não haja fuga de calor e umidade.
Deve ser feito um reboco com 2 cm de espes-
sura, utilizando cinco partes de vermiculita para
uma de cimento. Após isso, pode-se aplicar o

revestimento que desejar como, azu-
lejos, pastilhas, mármores, entre ou-
tros revestimentos frios, usando ci-
mento e cola.

O ambiente deve conter, no mínimo, dois
bancos em formato de escada para que duran-
te o banho de sauna a pessoa possa se deslo-
car buscando a temperatura superior (banco
mais alto) ou inferior (banco mais baixo).

Sauna a vapor revestida
por pastilhas e mármores

Sauna úmida inteiramente
azulejada e uma extensão da

piscina dentro do ambiente

Luminária

Bancos

Aparelho Gerador de Vapor Compact Line
com Quadro de Comando



Ao contrário do que muitos pensam, ter
uma sauna em casa é bem mais barato do que
se imagina. O ideal é procurar um bom profis-

Kit de Instalação
para Sauna Úmida
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Fontes: Hidropam- (11) 5660-6059 - www.hidropam.com.br
Tecnosaunas - (11) 4991-4066 - www.tecnosaunas.com.br

O piso deve ser de material antiderrapan-
te para que não haja riscos de acidentes. O
ambiente deve também conter um ralo para
facilitar o escoamento da água que se acumu-
la por causa da condensação do vapor.

A parede oposta à de saída de vapor deve
conter um respiro de 3,0 a 5,0 cm de diâmetro,
15 cm abaixo do teto, para que não haja satu-
ração de vapor no ambiente.

A luminária à prova de vapor deve ser ins-
talada na parede oposta da inclinação para que
a água que escorrer do teto não queime a lâm-
pada. Seu interruptor deve ser instalado do
lado de fora. A porta deve ser de alumínio ou
aço inox, pois as mesmas não absorvem a tem-
peratura quente do ambiente. Elas devem ser
instaladas sempre abrindo para o lado de fora,
sem nenhum tipo de tranca.

Já na construção deve-se instalar o kit de
conexões (foto abaixo) para saída de vapor;  não
havendo a necessidade de quebrar a parede
após o cômodo pronto.
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sional para a construção do cômodo,
aquisição e instalação do apare-
lho. O custo de um aparelho
Gerador de Vapor será de R$
790,00, fora os acessórios
como porta, luminária e  Kit
instalação da saída de vapor,
que terão um custo de R$ 680,00.

Ou seja, para um ambi-
ente com 2 x 2 x 2,20 =
8,80m³, o custo será de R$
1.470,00. Os preços relativos
ao revestimento do ambien-
te não estão inclusos nesse valor, pois será por
conta do cliente solicitar esse serviço com um
profissional especializado.
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·A sauna úmida, além de um hábito prazeroso e

saudável, é recomendada por médicos às pessoas com
problemas respiratórios.

·Apesar de já fazer parte da cultura dos brasilei-
ros, não é recomendável ingerir bebidas alcoólicas no
momento do uso da sauna úmida. Porém, beber  água
é quase que uma exigência!!!

·A sauna úmida é o lugar perfeito para se fazer a
barba. Para isso, leve um recipiente com água (para
higiene) e o aparelho de barbear. O calor do vapor abre
os poros da pele, deixando o barbear muito fácil, evi-
tando irritações ou pelos encravados.

·Para as mulheres, não existe melhor lugar para o
uso de cremes para pele e cabelo. É importante que
um dermatologista seja consultado para um melhor
resultado.

A TV e o cinema sempre passaram a ima-
gem de que a sauna a vapor, ou banho turco,
fosse um produto distante dos padrões médi-
os dos brasileiros; no entanto, o retrato desse
cenário mostra que a sauna úmida é um bem
de conforto dos mais acessíveis, pois pode ser
instalada tanto num Box de banheiro, como
num clube ou num hotel.

Descubra você também os
prazeres MILENARES

da sauna a vapor
Ligue para 0800 7722-337 ou envie um e-mail para
sodramar@sodramar.com.br e veja o revendedor

ou instalador de Sauna Úmida mais próximo.

Paredes - Reboco com 2,0cm de espessura de Vermiculita
- Revestida com azulejo, mármore, ardósia ou outro tipo
de revestimento frio
- A parede oposta à de saída de vapor deve conter um
respiro de 3,0 a 5,0cm de diâmetro a 15cm abaixo do teto.

Teto - Deve ser feito com declive
- Sua altura não pode ultrapassar 2,20m

Porta - A porta para sauna a vapor deve ser sempre de alumí-
nio, poliestireno ou aço-inox
- Deve ser instalada sempre abrindo para fora

Bancos - O ambiente deve conter no mínimo 02 bancos revesti-
dos com o mesmo revestimento das paredes e teto.

Aparelho
Gerador de Vapor

Econogás







Conveniência

Pequenas idéias,
MUITO conforto!!!
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vida moderna direciona tudo a
favor da praticidade, da rapidez
e da economia de esforço. E os
produtos de lazer estão cada vez
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mais sendo desenvolvidos com esse intuito.
Vejam os produtos já existentes no mercado e
os lançamentos que estarão à venda ainda nes-
te ano para facilitar a sua vida nas horas que
você usufrui a área de lazer da sua casa:

Aposto que você, ao retirar pela 2a ou 3a vez a capa
térmica da superfície da sua piscina, já deve ter pen-
sado por que ninguém inventou algo para facilitar
o seu serviço antes, não é?! Por isso, a Sodramar co-
locou no mercado há alguns meses o enrolador de
capa. Ele vem com 2 bases sobre rodas, 1 tubo mó-
vel medindo de 2,5 a 6 metros e 2 manivelas nas
extremidades das bases para deixar a sua hora de
descontração muito mais tranqüila.

Se a entrada ou saí-
da da piscina por jo-
vens com perfil atlé-
tico já não é tão sim-
ples, imaginem ges-

Enrolador de Capa

Escada para Idosos e Gestantes

A partir de Outubro de 2003 já estará disponível nas
melhores lojas de piscinas o Hidro JATO.

Hidro JATO

tantes, idosos ou pessoas com dificuldade de locomo-
ção... A escada Confort possui degraus maiores e dis-
postos perpendicularmente, diminuindo assim o nível
de esforço para sair da piscina.

O Hidro JATO é um tubo de
aço inox que deve ser ins-
talado na borda da piscina.
Ele produzirá um jato
d’água de alta pressão que,
ao ser direcionado ao usu-
ário da piscina, proporcio-
nará uma agradável e rela-
xante massagem.
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O som da água de uma cascata caindo na piscina
produz um efeito relaxante. Esse efeito, aliado a algo
que auxilia na decoração de um ambiente é o que
grandes arquitetos buscam em seus projetos. A So-
dramar lançará ainda neste ano dois modelos de cas-
catas de aço inox com design inovador que irão dar
um ar de sofisticação à sua área de lazer.

Corrimão
Existem produtos para piscinas que aparentam ter uti-
lidade somente em academias ou clubes. Mas o corri-
mão para piscina pode ser instalado também em pisci-
nas residenciais. Sua utilidade nessas piscinas seria um
auxílio para pessoas que não sabem nadar, mas que não
querem perder a oportunidade de usufruir de prazeres
da piscina. Em academias suas utilidades são inúmeras,
como, por exemplo, auxiliar nas aulas de hidroginástica
e em sessões de fisioterapia, entre outras.

Refletor com Led
Imagine uma festa na sua casa, com toda a sua família e
amigos presentes. Quando começa anoitecer, você con-
vida a todos para irem até a piscina e ao chegarem, se
deparam com uma bela iluminação sub aquática e al-

A sauna a gás foi uma coqueluche
quando lançada. E para completar
a evolução desse produto, nos
próximos meses poderá ser en-
contrada a Sauna Econogás com
quadro de comando. Não só os
modelos elétricos, mas também
os modelos a gás terão a comodi-
dade de controlar a temperatu-
ra do ambiente com muito mais
economia.

Sauna a Gás com
Controle de Temperatura

Para facilitar a manutenção e o tratamento da água da
piscina a Sodramar vai lançar, o novo Dosador de Cloro.
Ele tem como principal função a ma-
nutenção do nível de cloro da pisci-
na, e é instalado na casa de máqui-
nas, ao lado do filtro e da bomba da
piscina.
Não podemos esquecer de doenças
transmissíveis pela água; por isso, con-
sidere-o como um produto de 1a ne-
cessidade na piscina, que também
lhe proporciona muita praticidade,
conforto e economia.

Dosador de Cloro

terações de cor. Esta surpresa tam-
bém poderá ser causada com um
simples refletor. O Refletor com
Led muda a cor da piscina de acor-
do com a programação que o usu-
ário desejar. Além de ser muito
econômico!!!

Bar Flutuante
Pode ser instalado em qualquer modelo de piscina. Contém
um suporte para copos e pratos, além de um guarda sol de
1,80 mt de diâmetro, que ficam flutuando na piscina.
Esse produto cria um clima de descontração com a família,
e por não ser fixo, pode se locomover para qualquer ponto
da piscina, fazendo a alegria das crianças e adultos que não
precisarão sair da água quando o sol estiver mais forte.

Cascata de Aço Inox
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A Sodramar lança nos próximos meses um aquece-
dor de piscinas, que além do imenso potencial de
aquecimento tem o benefício de usar a energia solar
e, por esse motivo, tem um custo zero na sua conta
de energia. Cada placa solar corresponde a uma me-
tragem cúbica de água que será aquecida. Consulte
os distribuidores mais próximos no 0800-7722-337.

Este é o acessório que faltava na sua
piscina, principalmente se o incômodo
for grande, quando no melhor momen-
to de descontração com os amigos na pis-
cina você, como bom anfitrião, tem que
sair para pegar uns drinques, e voltar ou-
tras vezes para buscar o gelo, copos, ta-
lheres...
O novo banco para Bar Molhado é instala-
do dentro da piscina, é feito de plástico de
alta resistência, não é corrosivo e é muito
confortável!!!

Banco para Bar MolhadoAquecedor Solar para Piscinas

Piscinas de uso comercial como em academias, clubes,
escolas de natação, hotéis, motéis e condomínios resi-
denciais sempre sofreram com os filtros de chapa de
aço, principalmente com a oxidação e ferrugem desses
tipos de equipamentos filtrantes.
Por isso, a Millenium acaba de lançar um filtro para pis-
cinas de 200 mil litros, que além de ser inteiramente de
plástico (anti corrosivo) pode ser instalado em forma
de baterias, para piscinas de tamanhos maiores.
A válvula tem sucção e recalque de 2” e o tanque tem
capacidade para 500 kg de areia.

Novo Filtro FM-25
Para resolver o problema
de pequenos espaços, o
novo filtro FM 25, da Mil-
lenium, chega com a
mesma qualidade de fil-
tração da sua linha tradi-
cional, com uma altura
própria para instalação
em deck de piscinas de
apartamentos, SPA, Ofurô,
entre outros...
Maiores informações
(11) 4055-4810.

Novo Filtro FM-100

Nova Válvula p/Filtros Millenium

Pensando na evolução de seus produtos, a
Millenium lança a válvula de filtros de
piscinas mais evoluida do país.
Além da resistência e a prati-
cidade na hora de ser manipu-
lada, e de uma maior quantida-
de de água filtrada, a nova vál-
vula Azul, da Millenium, promo-
ve uma distribuição homogênea
da água nas paredes do tanque, evi-
tando o desgaste da areia.
A nova coloração azul servirá para dife-
renciá-la dos modelos tradicionais.
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Com os trocadores de
calor nada se perde,
tudo se transforma...

�
a natureza nada se perde, tudo se
transforma!

Economia e Curiosidades
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Justamente num momento em que nós,
brasileiros, vivemos um tempo de economia
de energia e escassez de matérias primas
básicas, nada melhor que reutilizar ou transfor-
mar as sobras ou excessos em um bem útil.

Na agricultura e na pecuária, não pode-
mos esquecer de comentar sobre a criação
de frangos:

Existe uma palha de amendoim que é co-
locada sobre o solo onde os frangos são confi-
nados. Para que cresçam fortes, eles são alimen-
tados com rações vitaminadas, que logo após
serem “devolvidas” pelos frangos são mistura-
das às palhas de amendoim e viram uma rica
alimentação para o gado.

Na mesma linha do exemplo acima, onde
os restos são reaproveitados, e não jogados no
lixo,alguns empresários técnicos e competen-
tes do setor de piscinas do Brasil tiveram uma
fantástica idéia.

Eles usam o sistema de aquecimento para
piscinas também para refrigerar outros ambi-
entes como quartos, salas, escritórios e até mes-
mo as salas de ginástica nas academias.
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Informações: Fábio Monteiro (Montel Piscinas)
João Pessoa/PB - Tel. :(83) 246-2655

Na troca de calor entre o gás refrigerante
(o mesmo utilizado no ar-condicionado) e a
água da piscina, onde a mesma é aquecida, ob-
tendo-se um ar frio saindo pela parte superior
do aparelho, geralmente de 5 a 7 graus inferio-
res ao ar ambiente.

“Pouca gente sabe que este ar frio pode ser
utilizado para resfriar alguns ambientes, desde
que sejam tomados alguns cuidados, resultan-
do num ambiente climatizado a custo zero”,
segundo Fábio Monteiro, proprietário da Mon-
tel Piscinas, de João Pessoa, na Paraíba.

Segundo Fábio Monteiro, a grande maio-

ria das piscinas que ele aquece acaba utilizan-
do o sistema de ar frio dos trocadores. Ele dá
algumas dicas de como proceder com esse
sistema:

1. Instale o trocador de calor o mais próximo
possível do ambiente a ser refrigerado, to-
mando o cuidado de não afastá-lo da pisci-
na que será aquecida.
2. Utilize dutos para canalizar o ar frio sem re-
duzir a vazão de ar do equipamento.
3. Deixe sempre a opção de desviar o ar sem
retorná-lo ao equipamento quando for ne-
cessário.
4. Programe o funcionamento do trocador com
um timer para que ele funcione justamente no
horário necessário para resfriar os ambientes.

A vazão de ar do equipamento é em mé-
dia de 8m³/h, e este ar sai geralmente 5 a 7ºC
mais frio que o ambiente, conforme já men-
cionado anteriormente.

Aqueça a sua Piscina e ganhe um sistema
de refrigeração para a sua casa sem nenhum
custo no final do mês!!!

Suíte con refrigeração pelo Teto

Sala de estar com detalhe da refrigeração







Lojas Modernas
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Tendência
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última década do milênio foi ca-
racterizada pelo entendimento e
respeito aos valores, necessidades
e exigências do consumidor. A ve-
locidade da entrega tornou-se um

fator importante na estratégia competitiva de
vendas. Os clientes estão exigindo maior conve-
niência e esperando que os serviços sejam en-
tregues onde e quando eles o desejam. Ou seria
melhor dizer “onde e quando nós desejamos”, já
que todos nós somos “clientes”?!

A entrega de um serviço para clientes envol-
ve decisões sobre Onde, Quando e Como.

As decisões sobre onde,quando e como en-
tregar o serviço exercem uma influência importan-
te sobre a natureza das experiências de serviços
dos clientes por determinar os tipos de encontros
(quando existem) com o pessoal de serviços, o pre-
ço e outros custos envolvidos.

Existem os Fornecedores que vão até o clien-
te, o cliente que vai até o fornecedor e as transa-
ções comerciais informais.

Os fornecedores que vão até o cliente são es-
senciais quando o alvo do serviço é algum artigo
físico imóvel, tal como uma instalação ou constru-
ção de algum produto de piscina. Atualmente, exis-
tem diversas empresas ou escritórios de engenha-
ria que trabalham com “Books”, para mostrar fotos
de suas obras anteriores, qualidade do serviço exe-
cutado, e não possuem um custo fixo em manter
uma loja aberta.

Existem os clientes que vão até o fornecedor
de serviços como, por exemplo, um consultório

dentário, pois o prestador de serviço (dentista) não
tem como levar ao cliente todos os equipamentos
necessários para a realização do tratamento.

Já as transações comerciais informais podem
significar que o cliente jamais vê as instalações de
serviço e nunca se encontra pessoalmente com o
pessoal de atendimento, exemplificados como
empresas de cartão de crédito, bancos, seguros e
comércio eletrônico (Internet), que prestam servi-
ços que podem ser requisitados e entregues pelo
correio ou telecomunicações.

O problema de algumas entregas de serviços
sem contato pessoal se dá quando o consumidor
precisa identificar ou visualizar uma estrutura, para
adquirir confiança em fechar um acordo comerci-
al. O serviço desejado ou esperado pelo consumi-
dor, na maioria das vezes, não é o mesmo que o
serviço entregue; por isso, as dimensões de quali-
dade começaram a fazer parte da estratégia de
marketing de algumas empresas de lazer, como:

·Confiabilidade (promessa,tempo)
·Tangibilidade
·Sensibilidade
·Segurança
·Empatia
O empresário José Pereira da Água Viva é um

dos empreendedores mais modernos desse tipo
de marketing. Ele montou uma estrutura onde

Construção de um show room, em Montes Claros, com todos os
acessórios em funcionamento

Interior de uma loja de piscinas
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poderá fornecer os serviços e produtos atingindo
os consumidores de todas as formas possíveis. A
loja Água Viva, estabelecida em Mogi das Cruzes,
São Paulo, está localizada em um ponto onde o
acesso às suas instalações é fácil, contando com
um enorme estacionamento, e com a maioria dos
produtos que comercializa instalados num show
room de mais de 2000 m².

“ O cliente, ao entrar na minha loja, terá idéia
de como poderá ser feita a obra em sua casa,
pois temos diversos tipos de construção, to-
dos em funcionamento. Além disso, existem
os álbuns com fotos de obras realizadas pela
Água Viva, onde os interessados poderão cri-
ar e sonhar com a sua área de lazer, de acor-
do com as suas expectativas. E depois de visi-
tar as nossa instalações, temos um pessoal
preparado e capacitado para “fechar o negó-
cio” em sua residência, se preferir... Em breve
teremos o site da Água Viva (atualmente em
construção), por meio do qual o consumidor
poderá comprar ou fazer o pedido de deter-
minados produtos pela Internet, e recebê-los
em casa”, diz José Pereira.

Não muito diferente de José Pereira, os jovens
empresários Rogério Parrela e Gante Dias, sócios
da empresa Piscina & lazer, localizada em Montes
Claros, Minas Gerais, têm uma atuação agressiva
no mercado local, dentro dos padrões mundiais
do marketing moderno.

A cidade de Montes Claros fica a 450 km de
Belo Horizonte, no norte do estado de Minas Ge-
rais. É uma bela cidade com mais de 300.000 habi-
tantes, várias faculdades, e uma área industrial e
comercial muito forte.

Apesar de geograficamente estarem distantes
dos grandes centros, os Gante e Rogério mantêm
uma atualização e um planejamento de mídia anu-
al onde divulgam o seu trabalho em Outdoors, co-
merciais de TV, mala direta, panfletagem, e até cur-
sos para treinamento de profissionais que traba-

lham na região de dar inveja às empresas de lazer
dos grandes centros:

“ Tento manter a minha empresa aberta às no-
vidades que aparecem no nosso setor; por
isso viajo constantemente para conhecer o
que há de lançamentos e tendências que po-
derão ser agregados ao nosso mix de produ-
tos”, diz Gante.

Alguns fabricantes lançam determinados pro-
dutos com uma certa antecedência na Piscina &
Lazer (Montes Claros/MG), quebrando aquele tabu
de que as empresas dos grandes centros ou capi-
tais são mais atualizadas ou mais competitivas do
que as empresas locais.

Podemos até lembrar que a rede de lojas Ma-
gazine Luiza, uma das maiores do Brasil no setor
de varejo e distribuição de eletrodomésticos, tem
a sua sede em Franca, há 450 km de São Paulo, e
dos gigantes atacadistas de Uberlândia.

O Feirão praticado pela Piscina & Lazer é uma
espécie de demonstração de toda a sua linha, atre-
lado aos melhores preços negociados com os for-
necedores. A divulgação do Feirão é feita por toda
a região, não só em Montes Claros, onde o consu-
midor poderá se sentir dentro de uma área de la-
zer e verificar o funcionamento de todos os equi-
pamentos revendidos como piscinas de fibra de
vidro e vinil, aquecedores de piscinas, aquecedo-
res residenciais, saunas, iluminação subaquática,
metais para banheiro, banheiras de hidromassa-
gem... e tudo isso em funcionamento.

“ O nosso cliente vem até o show room e so-
nha em como pode ser feito em sua residên-
cia. Nós vamos até o local onde o serviço será
executado e realizamos o sonho do consumi-
dor em todos os seus detalhes”, diz Rogério
Parrela.

Fonte:
•Água Viva (José Pereira) - Tel: (11) 4799-8480
•Piscina & Lazer (Gante e Rogério) – Tel: (38) 3222-4640
•Livro “Serviços: Marketing e Gestão” – Autor: Christopher Lovelock

Curso de piscinas de vinil para técnicos do
Rio Grande do Sul

Gante Dias e Rogério Parrela, (Piscina&Lazer)
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Onde Comprar?
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Boas Compras!!!
estacamos as multilojas; ou seja,
lugares que vendem produtos,
instalam, constroem e consertam
tudo para a sua área de lazer

�

Casa do Cloro
Av. JK, 985 - Jd. Panorama
São José do Rio Preto/SP

Tel: (17) 227-9195

Guarujá Piscinas
Av. Adhemar de Barros, 2.659
Guarujá/SP
Tel: (13) 3358-2587

Macol
Av. Castro Alves, 168 - Santa Cruz

Itapira/SP
Tel: (19) 386-3641
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Piscinas do Mês

As piscinas do mês
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Sodramar Ind. e Com. Ltda
At.  Depto de Marketing
Rua Caramuru, 925 – Vila Conceição
Diadema/SP – CEP: 09911-510
Ou por e-mail para:
marketing@sodramar.com.br

Proprietário: Carlos Damanta
Formato: Irregular
Execução: Casa do Cloro Pisc.
Cidade: Avanhandava - SP

Proprietário: Estância Machado
Formato: Irregular

Arquiteto: Luiz Felipe Rudge Leite
CREA: 69243

Execução: Casa do Cloro Piscinas
Cidade: Cedral - SP

Proprietário: Aldo Faziolli
Formato: Irregular
Execução: Água-Viva Piscinas
Cidade: Bertioga - SP

Caro(a) leitor(a) continue enviando
suas fotos para nossa revista P&S, pois
em breve estaremos elegendo as me-
lhores piscinas do ano.



ÁGUA VIVA PISCINAS
Mogi das Cruzes/SP
Tel: (11) 4799-8480 / 4798-1376

PISCINA & LAZER
Montes Claros/MG
Tel: (38) 322-4640

GUARUJÁ PISCINAS
Guarujá/SP
Tel: (13) 3358-2587

CASA DO CLORO
São José do Rio Preto/SP
Tel: (17) 227-9195

MONTEL PISCINAS
João Pessoa/PB
Tel: (83) 246-2655

MACOL
Itapira/SP
Tel: (19) 386-3641
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