
Doce Glamour 
Buscando trazer sempre um sabor marcante com um toque
de glamour. Doces e salgados finos e tradicionais 



Problema
As pessoas precisam entender que
os doces deixaram de ser apenas
uma sobremesa e hoje é um
presente em forma de doce.

Os clientes precisam saber que existe alimentos
gostosos de acordo com a sua necessidade Ex: zero
lactose, zero açúcar... etc.

Os doces tem que ser para todas as
classes

A experiência precisa está mais
acessível nos canais de delivery 

Além de está exposto os alimentos especiais tem que está mais
acessíveis para qualquer pessoa ter acesso como em delivery



Entender o cliente e transformar a necessidade dele em
uma forma gostosa.

Criar receitas para todas as classes

Ter um espaço para poder fornecer o que se é
prometido 

Abri um canal de delivery e retirada 

Soluções
É hora de revolucionar a
experiência de spa.



Doce
Glamour 
Quero  está presente em todos os momentos de um simples lanche no fim da
tarde à  um evento marcante



Como
começamos
Depois de muita dedicação em áreas que
não via o verdadeiro reconhecimento
descide criar meu próprio negócio
fazendo o que mais gostava.



Público-alvo 
Nosso mercado ideal

Pela falta de locais de
alimentação muitas pessoas se
privam de se alimentar ou tem
que se descolar e acaba se
tornando mais incômodo.

Empresas localiza
nas proximidades 

Familiares que buscam
encontrar tudo no mesmo local
para comemorar um momento
especial 

Famílias
e grupos



Vantagens
Competitivas



Tornamos a experiência de reservar conosco e entender
o cliente oferecendo um leque de produtos para
melhorar a experiência 

Atendimento ao
cliente exclusivo.

Os clientes podem selecionar e escolher seu kit de
acordo com suas preferências e orçamento

Pacotes
personalizáveis.

Surpreenda seus convidados com novidades e um
sabor marcante de alta qualidade.

Sempre por dentro das
maiores novidades da
confeitaria 

Não oferecemos apenas comidinhas aos clientes, mas
também a experiência de beleza e sabor no paladarA experiência.









85.99427-5173 @doceglamour.ce

Entre em contato

Doceglamour.ce@gmail.com 


