
 
"Feito com afeto por mãos humanas" 

 

PRETEXTOS DE FINAL DE ANO 
 

1) ESPECIFICAÇÃO / COTAÇÃO: produtos individuais em embalagens de vidro 

 
Pretextos (conjunto de produtos em caixa decorada): 
 

- Pretexto com Comidinhas (3 vidros a sua escolha + torradas): R$136,40 
- Pretexto com Bebidinhas (1 Negroni ou Cachá e 2 vidros a sua escolha + torradas):R$157,00 

 
 
 
Opções de produtos para montagem dos Pretextos: 
 

- Caponata de Beringela 
- Chutney de abacaxi 
- Tapenade 
- Pesto Verde 
- Pickles de Cebola Roxa 
- Picles de Maxixe 
- Picles de pimenta de Cheiro 
- Compota de Azeitona 
- Geléia de Morangos com Cardamomo 
- Negroni tradicional (2 doses) 
- Negroni releitura (2 doses) 
- Cachá vermelho (2 doses) 
- Torradas de focaccia 

 
CASO VOCÊ QUEIRA COTAR PRODUTOS INDIVIDUAIS, CONSULTE-NOS. 
 
(Aconselhável que todos os produtos sejam conservados sob refrigeração) 
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2) PADRÃO DE EMBALAGEM: 
 
Imagens de produtos após a rotulagem: 

 
 

Imagens da embalagem externa: 
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3) PROPOSTA: desconto conforme quantidade 
 
 
Entre 1 e 5 unidades: 11% de desconto no total do pedido 
Entre 6 e 15 unidades: 13% de desconto no total do pedido 

Entre 16 e 25 unidades: 15% de desconto no total do pedido 

Entre 26 e 50 unidades: 18% de desconto no total do pedido 

Entre 51 e 100 unidades: 20% de desconto no total do pedido 

Entre 101 e 150 unidades: 22% de desconto no total do pedido 

Acima de 150 unidades: 25% de desconto no total do pedido 

 
 
 

4) Observações importantes: 

FORMA DE PAGAMENTO: 40% no ato da encomenda e o restante na entrega. Depósico Bancário (Nu                
bank ou Banco do Brasil) ou via pix. 

PRAZO DE ENTREGA: até 7 dias a contar da encomenda. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias corridos. 

Data final para encomendas: 03/12 

SQS 309 bloco k - Asa Sul Brasília. Fone: 61-982811713 
pretextobsb@gmail.com  |  instagram: @pretexto_br 


