TEODORO FLORES

Quem vai até a loja vive uma
experiência diferente pois percebe que
é atendido por gente apaixonada que
entende tudo de flores e jardim

Márcio Teodoro e
Carol Gimenes

a loja de flores & jardim que

o vale merece

Teodoro Flores & Jardim, linda loja criada por apaixonados
por flores, investe no varejo em seu projeto de expansão
ruto de um ousado projeto de expansão, a
Teodoro Flores & Jardim, inaugurada em novembro de 2018, em Jacareí, atende atacado e
varejo na região do Vale do Paraíba. Parceira
do maior centro de comercialização de flores
e plantas da América Latina, a Veiling Holambra, com
transporte próprio e câmara-fria para armazenamento
dos produtos, o estabelecimento tem ainda como diferenciais a pontualidade na entrega, estacionamento coberto e atendimento de excelência.
Além de flores e plantas. No seu catálogo há produtos
como vasos decorativos, embalagens, artesanato, acessório para jardinagem, substratos, pedras e fertilizantes.
A loja ainda possui uma sessão de móveis rústicos para
decorar a casa, a loja e o jardim de seus clientes.
“A ideia da empresa surgiu em 2002. Tínhamos o
intuito de atender a região da baixada santista com
flores e plantas no atacado, atendendo lojas do setor
e decoradores. E, como eu já trabalhava neste segmento, aceitei o desafio que a vida propôs”, afirmou
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Márcio Teodoro, empresário.
Consolidados no mercado da Baixada Santista, berço da Teodoro Flores & Jardim, Márcio decidiu abrir
uma linha para vendas na região do Alto do Tietê.
“Nos demos conta do nosso crescimento quando
clientes de São Paulo e da região do ABC começaram
a nos procurar, e não tínhamos mais espaço físico de
armazenamento. Nos tornamos referência no mercado, eram tantos clientes que, num dado momento, não
conseguíamos mais atendê-los. Passamos então a fazer parcerias, que se fortaleceram ao longo dos anos”,
contou ele.
“Decidimos no ano passado investir em um projeto ousado de uma loja que atende não só atacado, mas
também varejo. Quem vai até a loja vive uma experiência diferente pois percebe que é atendido por gente
apaixonada que entende tudo de flores e jardim”.
A Teodoro Flores & Jardim fica na av. Lucas Nogueira Garcez, 2.212, em Jacareí. Informações, no Facebook:
@teodorofloresejardim.l

