


Em primeiro lugar
vem a dedicação,

depois a habilidade.
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Um americano que veio se aventurar no Brasil e se deparou
com um incômodo, os mosquitos. Diante do desafio de
simplesmente conseguir dormir e sem muitas opções que
resolvessem o seu problema, surgiu a ideia de "ajudar" outras
pessoas a se proteger também...

NOSSA
 História



OLÁ, SOMOS A MIAMI.
MISSÃO

Ser referência em Esquadrias de Alumínio e Tela Mosquiteira,

através do trabalho responsável, inovador e de excelência,

conquistando muito mais do que clientes: fazendo amigos e
construindo relações de confiança.
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PRODUTOS

Diversas tipologias, cores e feita
sob medida, de acordo com a
necessidade do projeto.

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Em fibra de vidro com tratamento
em PVC, fixada em estrutura de
alumínio com pintura eletrostática,

adaptado na esquadria do cliente.

TELAS MOSQUITEIRAS
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Esquadrias de Alumínio



Telas Mosquiteiras



ESCOLHA A 

AJUDAREMOS VOCÊ A
ESCOLHER A MELHOR
SOLUÇÃO.

Teremos o grande prazer em lhe
mostrar o que a nossa equipe
pode fazer por você com
honestidade, transparência e
clareza.
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SER  MODELO  DE  NEGÓCIO

Cuidando dos nossos clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio.

RESPEITO  E  ÉTICA  EM  TODAS  AS  AÇÕES

Somente assim teremos relações de confiança. 

FAZEMOS  O  NOSSO  MELHOR

Estamos em constante evolução, sempre buscando satisfazer o nosso cliente.
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"Equipe muito eficiente, com-

petente e atenciosa. Foram

prestativos e profissionais"

ELINA - SAPIRANGA

"Nota 10! Fiquei muito satisfeita

tanto com o produto de vocês.

A empresa apresentou genti-

leza, pontualidade, eficiência e

profissionalismo no atendimen-

to. Muito obrigada."

MARIA HELENA - SL
"Nota 10! Trabalho muito bem

realizado e dentro do prazo."

MARIA INÊS - SL

"Super feliz com a competência

e pontualidade da empresa.

Super indico."

ROSE - PORTO ALEGRE

"Estou apaixonado pelo resul-

tado das esquadrias e pelo

atendimento, parabéns."

ROBERTO - NH

"Nota 10 sem sombra de dúvida.

Serviço realizado por profis-

sionais."

OTONE - NH

Depoimentos
de Clientes

encantar o cliente
 MIAMI • 2021

alguns

"Nota 10, desde o primeiro

atendimento. Super profis-

sionais. Vocês estão de pare-

béns."

ROSELI - GRAMADO



POR DENTRO DA

ADMINISTRATIVO

Atendimento, logística, financeiro e projetos.

PRODUÇÃO

Expedição, compras e estoque.

EQUIPES EXTERNAS

Atendimento e entrega.

Empresa
Equipe da Miami

CHEGA MAIS!
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O QUE TORNA A

MIAMI ÚNICA
HUMANA E COMPROMETIDA

Pequenas gentilezas fazem bem a quem faz e a

quem recebe.

Nos esforçamos para entender a necessidade e

vontade de cada cliente.
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UMA PRÉVIA DO
FUTURO
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Proporcionar uma experiência

mais humana a todas as

pessoas que nos dão a

oportunidade de mostrar o

que o trabalho em equipe

pode construir.

O QUE NÓS QUEREMOS
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ENDEREÇO

Av. dos Municípios, 6540 - Campo Bom

TELEFONE

(51) 3038-7776 / 3597-4397

(51) 98408-7774 WhatsApp

E-MAIL

miamiesquadriasetelas@gmail.com

FALE CONOSCO
COMO NOS CONTATAR

SITE

www.miamitelas.com.br



REDES SOCIAISSiga-nos

@miami.esquadrias @MiamiEsquadriaseTelas(51) 98408-7774

clique aqui clique aqui clique aqui

https://api.whatsapp.com/send?phone=5551984087774&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20receber%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20dos%20produtos%20da%20Miami.%20Vim%20atrav%C3%A9s%20do%20pdf%20de%20apresenta%C3%A7%C3%A3o.
https://instagram.com/miami.esquadrias?igshid=v7hq9meblocc
https://instagram.com/miami.esquadrias?igshid=v7hq9meblocc
https://www.facebook.com/MiamiEsquadriaseTelas
https://instagram.com/miami.esquadrias?igshid=v7hq9meblocc
https://instagram.com/miami.esquadrias?igshid=v7hq9meblocc


Obrigado!


