Comunicado de Imprensa

Torres Vedras, 16 de Setembro de 2010

Primeira loja “Peggy Sage” na Região Oeste
A cidade de Torres Vedras vai receber em meados de Outubro a primeira loja “Peggy Sage” a
ser instalada na região do oeste. A avenida Tenente Valadim vai ser o local onde os
profissionais e o público em geral podem contar com um espaço comercial dedicado aos
produtos de cosmética, de estética e de acessórios desta mundialmente conhecida marca
parisiense.
Em comunicado os responsáveis da loja, a empresa Belenus, que passam a deter um dos
primeiros espaços desta marca a funcionar em Portugal, explicam que uma das grandes
apostas vai ser criar uma maior proximidade aos inúmeros consumidores dos produtos Peggy
Sage que habitam e trabalham nos concelhos do oeste garantido-lhes adicionalmente um
serviço de aconselhamento especializado por parte dos consultores de beleza desta marca
parisiense.
Os profissionais da loja formados e certificados pela Peggy Sage estão aptos a realizarem com
rigor e profissionalismo serviços de atendimento e de aconselhamento personalizados e ainda
possuem competências para formarem profissionais na área da estética e da cosmética,
acrescenta ainda o comunicado de imprensa.
A nova loja instalada num espaço físico de cerca de 90 metros quadrados, emprega três
colaboradores e dispõe de uma oferta de mais de mil referências distribuídas por várias linhas
de produto: beleza das mãos e pés; tratamentos do rosto, corpo e SPA; cuidados solares;
maquilhagem; roupa e aparelhos de estética; e mobiliário e acessórios.

Sobre a Peggy Sage
A Peggy Sage é um fabricante françês de produtos de beleza e estética estabelecido desde 1925 e que conta com
uma presença mundial em mais de 50 países.

Sobre a Belenus
A Belenus é uma empresa fundada em 2003 na Região do Oeste e que opera nacional e internacionalmente em duas
áreas de actividade: Comercialização de produtos de beleza e estética; e prestação de serviços de formação e
certificação comercial e técnica em tecnologias de informação. A Belenus cumprindo objectivos de responsabilidade
local e social publica ainda um Roteiro/Guia Turístico e Cultural, contribuindo para a divulgação e valorização da Praia
de Santa Cruz e de todo o litoral torriense, quer numa perspectiva turística quer numa vertente cultural.
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Nota: Mais informações em,
http://www.peggysage.com
http://belenus.pt
http://eloja.belenus.pt
http://praiadesantacruz.com
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