ESTILUS ÓTICA

alta tecnologia em prol da

saúde ocular
Estilus Ótica, de São José, comemora
33 anos com expansão de sua rede

Guilherme
Aurichio, Marcos
Silva e João Bosco
Aurichio

restes a completar 33 anos, a Estilus Ótica,
de São José, está preparando uma grande
surpresa aos seus clientes. Com quatro lojas
espalhadas pela cidade, incluindo uma Select,
com produtos exclusivos e diferenciados, e
um e-comerce que atende todo o país, a empresa prepara agora nova ampliação da rede, com unidades também
em outras cidades da RMVale.
“Estamos bem animados com o ano de 2019. No ano
passado focamos em investimentos internos: informatizamos o nosso laboratório de montagem, atualmente equipado com o que há de mais moderno no segmento. Hoje,
por exemplo, todas as unidades contam com a tirada de
medidas fisiológicas de forma totalmente digital através
do visoffice 2 ou pelo i-terminal, equipamentos de última
geração”, afirmou Guilherme Aurichio, sócio-diretor.
A empresa focou também na ampliação da variedade
de produtos oferecidos. “Buscamos sempre as melhores
marcas e estamos de olho nas tendências. Por isso, além
da feira ótica de São Paulo, frequentamos a feira de Gramado (RS)”, continuou. “Na parte de lentes de contato,
participamos de eventos nos Estados Unidos, sempre
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buscando trazer as novidades mundiais do mercado em
primeira mão para a região”.
Atendimento personalizado, profissionais qualificados e credibilidade são responsáveis pelo sucesso da
Estilus Ótica, que nasceu em São José, na rua Vilaça,
264, pelas mãos de João Bosco Aurichio.
“Não esperávamos tanto sucesso com a comercialização de produtos de valor agregado, o êxito da unidade
Select foi uma surpresa muito gratificante, e continuaremos investindo nas novas tendências”, afirmou Marcos
Silva, sócio proprietário da unidade Select e antigo gerente das lojas.
Hoje, a rede conta ainda com facetadoras, lensometros digitais e furadeiras de alta precisão; todas as lojas
possuem ópticos e uma equipe de consultores em constante treinamento. E os produtos oferecidos possuem
certificados de autenticidade.
A Estilus Ótica tem unidade no centro (r. Vilaça,
264); no São Dimas (r. Prof. Frederico Eyer, 332); na
Embraer (av. Brigadeiro Faria Lima, 2170); e no Jd.
Aquarius (av. Cassiano Ricardo, 319). Informações:
www.estilusotica.com.br.l

