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Parceria de

sucesso
Orlando Martins e Rafael Strutz comemoram dez anos
de sociedade e apostam na ampliação dos negócios

Orlando Martins
e Rafael Strutz

A

migos de longa data e parceiros nos negócios
há dez anos, Orlando Martins e Rafael Strutz,
reconhecidos empresários do ramo de semi-novos, apostam agora em novos horizontes.
Proprietários do Auto Shopping Andrômeda,
que contabiliza sete lojas só em São José, contando a QI
Motors e a Vision, eles acabam expandir seus negócios
na área da gastronomia e da construção civil.
A história da dupla começa em um tempo em que lojistas tinham o costume de se reunir a céu aberto para
venderem seus carros e submeterem seus clientes interessados na compra de semi-novos aos humores do tempo. Para subverter essa lógica, foi criado o Auto Shopping
Andrômeda, empreendimento, que engloba os principais
lojistas da região, une conforto e segurança com o objetivo de proporcionar ótimos resultados de vendas.
“Nós já trabalhávamos com vendas de seminovos há
muitos anos. Mas, estávamos buscando uma oportunidade de inovação, algo que proporcionasse as melhores
condições aos nossos clientes, não só de comodidade,
mas também benefícios, condições de pagamentos e
aprovação de crédito facilitada”, afirmou Strutz.
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O sucesso tão grande, que Strutz e Martins resolveram ampliar os negócios. Hoje marcam presença em
todos os auto shoppings da região. “O segredo do nosso sucesso é o foco na qualidade dos nossos produtos.
Acreditamos muito na nossa equipe, inclusive no apoio
do pós-venda. Damos todo o suporte que o cliente precisa. Cada venda nossa é como se fosse um filho que vai
para a rua”, disse Martins. “Também investimos sempre
com assertividade em marketing e estamos nas principais mídias da região”.
Com expectativa alta para 2019, a dupla abre o ano
inaugurando o prédio comercial Oregon Business Center,
no Jardim Aquarius, já liberado para a entrega das chaves;
e, na área da gastronomia, já está com as postas abertas
a Delícias da Doceira, casa especializada em cheesecake,
dentro do shopping Vale Sul. “E já estamos estruturando a
casa para torná-la uma franquia” revelou Strutz.
Saiba mais informações sobre os empreendimentos as unidades do auto shopping, no site www.qimotors.com.br; o Oregon Business Center, em www.
oregoncenter.com.br; e a doceria no Facebook: @
deliciasdadoceira.l

