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Vendedora, o encanto da classe alta

Quando vão às compras as consumidoras de alta renda não pensam só em shopping

center. Numa pesquisa feita pela La Clé, rede virtual fechada do Instituto Qualibest,

29% disseram preferir shoppings e 26% lojas de rua. E 45% nem têm preferência. Se

não importa o local, o que as atrai? Na pesquisa, 17% disseram espontaneamente

que o que as encanta é a vendedora acertar de cara seu estilo e o que ela busca. São

atributos indispensáveis de uma vendedora a gentileza, a cortesia, a educação e a

capacidade de deixar a consumidora à vontade.
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