
 
 

Proposta válida para 
fechamento até 10/03/2012 

 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  AALLUUGGUUEELL  DDOOSS  TTRRAAJJEESS  PPAARRAA  FFOORRMMAATTUURRAA  
  

Recife, 01 de março de 2012 
 

Curso(s): Gestão Hospitalar, Marketing, RH e Sist. Informação  2011.2  –  IPESU  
 A/C Mônica de Oliveira - Comissão de formatura 

 

Segue orçamento do aluguel dos trajes para formandos (as): 
 

TTRRAAJJEE  VVAALLOORR  RREEGGUULLAARR**  PPAACCOOTTEE  
PP//FFOORRMMAANNDDOOSS****  

Smoking (com camisa rigor e conj. faixa e gravata azul royal )  
Obs. Traje exclusivo dos formandos no baile. 

R$ 100,00 R$ 75,00 

Terno (com camisa e gravata social) 
Obs. Traje opcional para culto e/ou colação. 

A partir de R$ 100,00 R$ 75,00 

Vestidos prontos  
(diversos modelos) 

A partir de R$ 150,00  20% de desconto 

Acessórios: bolsas, sandálias, sapatos masculinos e 
femininos e bijuterias. 

A partir de R$ 25,00 20% de desconto 

 

  

●●  FFaammiilliiaarreess  ee  ccoonnvviiddaaddooss  rreecceebbeerrããoo  ddeessccoonnttoo  ddee  1155%%  nnooss  ttrraajjeess  ee  aacceessssóórriiooss  llooccaaddooss,,  
eexxcceettoo  ppaarraa  11ºº  aalluugguueell  oouu  ccoommpprraa****..  
  
Obs.: Os descontos mencionados são concedidos após o recebimento da lista dos formandos com seus respectivos contatos.  
 

*   Valores sujeito a alterações, sem prévio aviso.  
** Descontos não válidos para o 1º aluguel ou compra, estes deverão ser negociados diretamente com nossos estilistas. 

 
Oferecemos o 1º aluguel ou compra, com modelos criados por nossos estilistas e confeccionados em 

nosso ateliê exclusivamente para você. Dispomos de estoque variado dos trajes e acessórios para 

formatura. Além desses benefícios, temos uma equipe devidamente treinada para prestar assessoria de 

moda e assistência aos formandos e familiares, e o departamento de marketing que informará sobre os 

nossos serviços, produtos, condições de pagamentos e nossos endereços, facilitando assim a atuação 

da comissão de formatura. 

 
Formas de pagamento: Na reserva. Aceitamos cheque e cartões: Visa, Hipercard, Mastercard e Dinners. 
Parcelamos nos cartões Hipercard e Visa, sem juros a partir de R$ 100,00. 
 

Nossos endereços: 
Boa Viagem – Rua Tenente João Cícero, 189 - Fone: 3465.2049 
Graças – Avenida Cons. Rosa e Silva, 403 - Fone: 3222.4579 
 
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta – 09:00 às 19:00h / Sábado – 09:00 às 18:00h. 
 
Informações:  
Marketing. Amon Jessen 
Fones: 3302.6203 / 3423.4710 - E-mail: vertmkt@yahoo.com.br  
Visite nosso Site: www.vertetrouge.com.br  
 


