
Isabela Matte



QUAL O MOTIVO DE SUA PRESENÇA, NESTE EVENTO? 

Alice perguntou: Gato Cheshire: Pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar?
Isso depende muito do lugar para onde você quer ir – disse o Gato.

Eu não sei para onde ir! – disse Alice.
Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.

(Alice no País das Maravilhas)

QUAIS SÃO SEUS OBJETIVOS? 



TODOS DIZEM QUE VOCÊ PODE TER SUCESSO. 

E ISSO É VERDADE. MAS ATÉ QUE PONTO VOCÊ ESTÁ

DISPOSTO A PAGAR O PREÇO? 



COMO TUDO COMEÇOU



CALÇA BIANCA



 
Calça "bianca" se torna
referência da marca
Isabela Matte.
 
 

 

A CONSTRUÇÃO DE UM SONHO:

 



CLIENTES



A CRIAÇÃO DA MARCA



DIFERENCIAL DA MARCA
 
Desde o início, mais do que
atender, a marca Isabela Matte
decidiu fazer parte da vida do
cliente.



ENTREGA EM DIA, COMPROMISSO E

RESPONSABILIDADE:
 
Pilares que a marca desenvolveu
com solidez.
 



ATENÇÃO AOS DETALHES:

A marca preza pela qualidade
em todas as etapas.



TENHA UMA MENTE EMPREENDEDORA

Crie uma conta no instagram para sua
marca + uma página no facebook.  

Pesquise grandes marcas para se
inspirar em fotos. Qualidade sempre!

Como ficar conhecida? Acesse o perfil
de pessoas que tenham a ver com você
e comece a interagir: comente, curta e
compartilhe.

⚬

⚬

⚬



NÃO É MEU... É NOSSO...

Faça uma pesquisa rápida para ver
qual público você quer atingir e
alinhe suas redes sociais.

Não pense em ter apenas um bom
relacionamento com seu cliente.
Coloque-se no lugar dele.

Cada feedback conta: Seja positivo         
ou negativo. Sempre escute com
muita atenção.

⚬

⚬

⚬



DEDIQUE-SE AO SEU SONHO

Mande seu produto com um cartão
de apresentação bem caprichado:
Apresente seu negócio e seu
propósito.

Faça interações reais com seus
seguidores: Responda comentários,
dm's e mensagens.

Tenha uma frequência de postagem.
Não saia postando aleatoriamente.

⚬

⚬

⚬



CADA PASSO, CADA CONQUISTA...

... CONSTRÓI SEU FUTURO



“É fazendo que se aprende
a fazer aquilo que se deve

aprender a fazer.”
A r i s t ó t e l e s

 



TENHA CONSISTÊNCIA E
PERSISTÊNCIA; 

NÃO VAI SER FÁCIL, MAS
VAI VALER A PENA. 

 



NUNCA É TARDE PARA
COMEÇAR.



TRABALHE ATÉ SEU
SONHO VIRAR SUA

REALIDADE.
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ESTES MOMENTOS DEVEM ECOAR EM NOSSA ALMA...

Instrumentos de corda vibram por mais tempo do que o
dedilhar de cada nota.

Peço que nossos afetos sejam como uma harpa, ou seja, 
que vibrem por muito mais tempo.

Espero que nossos encontros sejam repletos de vibrações
positivas, porque minhas cordas por vocês vão vibrar por

muito tempo.



Obrigada!
contato@isabelamatte.com.br isabelamatte.com.br

@isabelamatte
@isabelamattestore
@looksisabelamatte


