Happy Hour com Guias
26 de Novembro de 2019
Na terça-feira dia 26 de novembro, a joalheria Moreno convidou um grupo de guias de
turismo para um happy hour na loja da Rua Xavier da Silveira 23. Foi mais uma aproximação
com guias do Rio de Janeiro entre outras tantas feitas anteriormente. A Moreno, desde o mês
passado tem como diretor o Cid Rocha, conhecido de vários guias e que já trabalha no
mercado de joias e pedras há mais de trinta anos. O Cid tem provado na sua trajetória que tem
um relacionamento especial com os guias de turismo, valorizando e prestigiando esta parceria

CID, ISAAC, CHARLES, JANE MARY, SOELI, ROBERTO

As propostas da Moreno foram pensadas para melhorar ainda mais esta parceria, facilitando
,assim, a venda de joias em ouro 18 quilates ou Prata com pedras brasileiras e de artigos
típicos para presentes.
A empresa fundada por Isaac Moreno em 1976 possui um time bem preparado para atender
a todo tipo de cliente, de várias nacionalidades. Com preços competitivos, variedade de
produtos e garantia de qualidade seduz turistas a se tornarem compradores

Outra boa novidade é que a Moreno abre também aos domingos de 10 hs às 18hs

Este foi o primeiro encontro, futuramente haverá outros para estreitar os laços de amizade
PARTICIPARAM OS GUIAS:
Françoise Sztajn, Neyla Bomtempo, Pedro Landsberg, Luis Olinto, Clara Ota, Eduardo Gonçalves,
Cristiane Sangalli, Marcelo Esteves, Pippo Parravicini, Mauriceia Lacerda, Ana Laura Mendes, Daniel
Cabral, Ceci Maciel, Ester Galleguillos, Gisela Vayda, Maria Martins, Luana Sotero, Walter Wolkman,
Sonia Vitoria.

DIVULGAÇÃO
:

NOTA: O Guia Legal divulga a proposta de serviços turísticos tentando aportar e defender a
existência de opcionais novos no mercado, não sendo responsável pelo conteúdo das
mensagens e propostas dos produtores dos eventos e proprietários dos estabelecimentos.
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