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MODA

IS ABE LLA FIORE NT INO

HARP E R´S BAZAAR

Tweetar

23

MODA CARIOCA V E RÃO 2013

Curtir

na Web

MODA NO MUNDO

S P FW V E RÃO 2013

MAIS MODA

8

Brasileiras de alto poder aquisitivo
compram roupas a cada 15 dias

20h00 Com decote, bailarina do Faustão estrela
campanha de moda
19h00 Anônimas plus size posam de lingerie
para campanha

17 de Agosto de 2012 • 19h23 • atualizado às 19h24

16h42 Confira a programação da semana de
moda de Nova York
mais notícias »

Segundo um
levantamento feito
8
pela rede virtual La
Clé, criada
Curtir
Tweetar
exclusivamente para
investigar
consumidoras de
luxo, as mulheres
brasileiras com alto
poder aquisitivo
gastam em média
R$ 3.500 por mês com roupas. Ainda de acordo com a
pesquisa, elas vão às loja em busca de peças a cada
duas semanas.
O levantamento, que foi feito com 200 mulheres
paulistanas, com idade entre 25 e 72 anos, mostrou as
preferências das consumidoras da classe A. Quando
questionadas sobre a primeira marca que vêm à
cabeça, 30% das entrevistadas apontaram
espontaneamente a grife brasileira Le Lis Blanc.
Ainda, 29% reveleram que preferem fazer compras em
lojas de shoppings e receber informações sobre
promoções via MSN. A pesquisa também questionou as
consumidoras de alta renda sobre qual é o tipo de
vendedora que mais agrada durante o atendimento.
Acertar o estilo da cliente e deixá-la à vontade foram os
itens essenciais apontados pelas entrevistadas.

A pesquisa, que foi feita com 200 mulheres paulistanas,
com idade entre 25 e 72 anos, mostrou as preferências
das consumidoras da classe A
Foto: Getty Images

mais notícias de moda »
Terra

Tweetar

Curtir
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8 pessoas curtiram isso. Sign Up para ver do que seus amigos gostam.

Anônimas plus size posam de
lingerie para campanha
Reinaldo Lourenço lançará preview de verão em SP

7.732 visitas
Certo ou
errado: veja a

Famosas erram e acertam no contraste de tons; confira looks
Tom Brady posa para capa de revista americana
Couro e lurex continuam no inverno 2013; veja tendências
Top Izabel Goulart estrela nova campanha de sapatos

envie sua foto, notícia ou vídeo »

errado: veja a
escolha das
famosas na
composição de
tons
Marido de
Gisele
Bündchen
posa para
revista; veja
fotos

Veja fotos de Irina Shayk para
campanha de grife de biquíni

76.797 visitas

Veja o passo a passo da unha
dupla face

11.501 visitas

Sopa de Criança

1.004 visitas
Divulga Fácil Terra

Anuncie aqui »

Chemitex Imp. Exp. e Representações

Via Da Tecnologia

Dalla Valle Transportes

Matéria-prima e Produtos Acabados p. Ind
Farmacêutica, Veterinária e Alimentícia
www.chemitex.com.br

Soluções em ti Serviços de redes e
segurança em ti
www.viadatecnologia.com.br

Tecnologia de Ponta Atendimento e frotas
modernas
www.dallavalle.com.br

Twitterra
Comece a twitar por SMS de onde
estiver!

Envie seus twits a qualquer hora,
de seu celular

Acesse o terra do seu celular: m.terra.com.br

Netshoes
Tênis Olympikus Eletric W

R$ 259,90

OLX
Renault Kangoo

Renault Kangoo

R$ 13.000,00

SDM Lentes
Lentes de Contato ACUVUE 2
COLOURS - Johnson - ( Preço d...

R$ 170,00

busque por mais ofertas

CAPA

NOTÍCIAS

mapa do site

ECONOMIA

central do assinante

ESPORTES
fale conosco

DIVERSÃO
trabalhe no terra

VIDA E ESTILO
aviso legal

TERRA TV

SUNDAY TV

política de privacidade

anuncie

SONORA
boletim

OFERTAS
rss

twitter

© COPYRIGHT 2012, TERRA NETWORKS BRASIL S.A.

Conecte-se e compartilhe

CHAT

VC REPÓRTER

terra no mundo

