REVENDA
ATACADO MIRAGEM

Olá!
Você deve estar recebendo este material por ter entrado em
contato com a Miragem ou com a Mi Lingerie (loja on line da
Miragem), interessado(a) em revender.
Estamos honrados com seu interesse, e preparamos este guia
para explicar o passo a passo para vendas de atacado on-line. Ou
seja, como podemos chegar até você, sem precisar sair de casa!
Vamos lá?

É SIMPLES E
VANTAJOSO!
•Você compra direto da fábrica;
•Pode escolher a grade (quantidade e cores) de cada
modelo conforme preferir;
•Pode efetuar o pedido via e-mail , facebook, whatsapp
ou telefone, passando os códigos que estão no
catálogo que enviamos;
•Entregamos através do Correios ou transportadora em
sua cidade;
•Rápido e sem complicação!

6.

PASSO A
PASSO

5.

4.

Caso confirmado, seu pedido
já será enviado!
Lhe enviaremos um orçamento
para que confirme se está tudo
OK, e também para combinarmos
as condições de pagamento
Deverá nos passar também dados para
cadastro;

3.

2.
1.

Deverá nos passar estes códigos, por email ou telefone;
Você deverá selecionar os códigos dos produtos que tiver
interesse, os tamanhos e as cores;

Você receberá um catálogo digital com os produtos da nossa coleção e também acesso ao nosso site com
todos os produtos ofertados: www.MiragemModaIntima.com.br

Formas de pagamento
FORMA

PRAZO

Depósito Bancário

Efetuação antes do envio do pedido;

Parcelamento no cartão de crédito em até 18X através da
Parcelamento ou débito ferramenta Pag Seguro, do grupo UOL. Os critérios para definir a
on line
quantidade de parcelas são do Pag Seguro, sendo que até 3
parcelas não há juros.
*Desconto para pagamento a vista poderá ser negociado na hora da compra.

Frete de Envio
Compras até R$999,99

Frete por conta do cliente

Compras a partir de R$1000,00

Frete pago por nós

Estamos a disposição para
dúvidas!
Entre em contato:

E-mail: miragem.mi@hotmail.com
Fone: (44)3646 1188
Skype1: Miragem Moda Íntima Fábrica
Skype2: Mi Lingerie
WatsApp: (45)9979 2020
Site: www.miragemmodaintima.com.br

