
Loja Pop-Up:
Seu cantinho Potti

A solução que você esperava chegou!             
Topamos o desafio e desenvolvemos a loja 
móvel que cabe dentro do seu porta-malas.
 
Agora você pode levar o seu cantinho Potti 
pra onde quiser e montar a sua própria loja.



A Potti Pop-Up oferece a estrutura de uma loja, mas em 
um formato “pocket” que pode ser carregado para 
qualquer lugar. 

Ela vem com: 

 Uma arara
 40 cabides para conjunto
 Um manequim estampado
 Um tapete
 Um banquinho
 E um baú que comporta grande parte dos itens                                                                    
          acima e que se transforma em um balcão com  
          prateleiras internas pra guardar as Pimenteiras
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Essa estrutura completa cabe em um único baú compacto que vem com rodinhas e cabe 
dentro do seu porta-malas. 
Ou seja, é uma forma prática, funcional e inovadora para vender as suas Pottis em eventos, 
exposições, bazares, no seu trabalho, na sua casa ou em um encontro com amigas. 

O lugar e a ocasião é você quem faz.  
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Amei e quero a minha! Como consigo?

A aquisição das nossas Potti Pop-Up’s se dará de duas maneiras:
 por compra e por locação. 

Se você precisar da loja apenas 
para eventos pontuais,você pode alugá-la

pelo valor de R$50,00 mensais, 
por tempo combinado previamente 
por contrato. O frete também não 

está incluso nesse valor.

Para ter uma só sua, você investe o 
valor de R$2.800,00, podendo ser 

pago no boleto bancário. 
O frete não está incluso 

nesse valor.



A Potti Pop-Up é mais uma forma de 
enriquecer a sua experiência de venda. 
Ela valoriza as peças que a gente ama e 
transmite os valores em que acreditamos: 
de união feminina em torno do que embeleza 
nossos dias. 

Ser F lor de Potti 
por onde for...

Faça seu pedido: (31) 99941.5581
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