


Quem Somos: 
Somos uma papelaria virtual, criada em Fevereiro de
2021, com o objetivo de espalhar amor e muitas fofuras
através dos diversos produtos de papelaria para  toda
cidade de Fortaleza e Região Metropolitana. 
Nossa lojinha é exclusivamente on-line e embora
adoramos atender toda família e a quem mais se
identifica com esse mundo fantástico da papelaria,
nosso foco principal são crianças de 2 a 12 anos de idade.
Pois entendemos que as crianças de primeira a terceira
infância são a inspiração de um mundo melhor e por isso
gostaríamos muito de contribuir com o desenvolvimento  
cognitivo, motor, emocional e social dessas crianças. 



Problema: 
Com os protocolos de isolamento social impostos pela pandemia, passei a
perceber entre relatos de amigas e mães algo muito comum. A
preocupação com a ociosidade das crianças que não estavam indo a
escola, nem podendo passear e o aumento de tempo frente as telas que
acarretam problemas como falta de concentração, irritabilidade, sono
agitado etc. Ainda dentro desse mesmo cenário observei a necessidade dos
pais trabalhadores home office de encontrar produtos do ramo para
auxiliar no trabalho a pronta entrega rápida e de baixo custo.  Em meio a
todo caos vivenciado pela nossa sociedade foi percebida também a
preocupação de que forma esses produtos deveriam entrar em suas casas. 
  



Soluções : 
Para além de produtos de papelaria,  presentes fofos  e
diferenciados, buscamos atender nosso público de forma
personalizada. Nossa comunicação clara e às vezes informal,
através das redes socais, tem como objetivo um relacionamento
seguro, confiável e afetivo. Trazendo aos clientes variadas opções
de produtos, sempre com qualidade, de marcas já reconhecidas,
assim como também as novidades que chegam ao mercado.
Buscamos atender as necessidades particulares usando sempre a
cordialidade e o respeito
Um dos nossos diferenciais está também em nossas embalagens,
pois cada produto é empacotado com muito amor e esse  gesto é
traduzido em fitas de cetim, papéis  de seda, sacolas kraft, brindes
e etc, tudo devidamente higiezado e perfumado. 
A cada entrega fica a certeza de que nossos Clientes recebem dessa
forma um carinho, um afeto! 



Nosso lugar : 
Hoje atuamos exclusivamente pelas
redes sociais, sendo elas Instagram e
WhatsApp, porém temos projetos de
abranger nossas atividades em site
próprio e em outras plataformas
digitais. Contudo, nossa maior
pretenção é está sempre presente na
memória e nos corações dos nossos
clientes!  



Em Direção ao Futuro: 
A Mimos de Liz tem como proposta de futuro (muito
próximo) atuar de forma relevante e exclusiva no mercado
de papelaria infantil, disponibilizando produtos
específicos para esse público e somatizando uma aba de
atenção às crianças com necessidades especiais.
Buscamos gerar uma parceria com profissionais e
familiares para que juntos possamos dar uma assistência
personalizada, trazer alegria e contribuir para o
desenvolvimento desses pequenos!  



Redes Sociais:

@mimmosdeliz

(85)9.9720.3384
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