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Reportagem Comentários

Mulheres de alta renda terão gasto médio de R$ 4,5 mil neste Natal
Pesquisa do Instituto QualiBest junto às integrantes da rede La Clé mostra que valor médio com presentes será de R$ 235,00.
Roupa é a categoria mais procurad

Por Bruno Garcia, do Mundo do Marketing | 20/12/2012
bruno.garcia@mundodomarketing.com.br

O gasto médio das consumidoras de alta renda neste Natal será de R$ 4,5 mil. A informação é de uma pesquisa do Instituto
QualiBest junto às integrantes da rede La Clé, que reúne mulheres da classe alta. O gasto médio por presente é de R$ 235,00.
Entre os itens comprados, roupa é a categoria mais procurada para presentear. O estudo foi realizado entre os dias 6 e 12 de
dezembro, totalizando 241 entrevistadas da cidade de São Paulo com idade média de 45,7 anos.
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