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Especial Serviços 

VILA DOS CÃES 

Inaugurada em 2005, a Vila 
dos Cães é um exemplo de em
preendimento pet que regrupa três 
pilares principais: Hospedagem, 
Centro de Estética e Clínica Ve
terinária, mesmo que, como nos 
conta Cristina Teixeira Gonçalves, 
proprietária da empresa, no iní
cio, seu foco era apenas a hospe
dagem. "Hoje o cliente que vem 
para o hotel, para o centro de es
tética ou para a clínica veterinária, 
acaba por gostar dos outros servi
ços prestados, e junto com a Bou-
tique, mantemos o cliente dentro 
da Vila dos Cães", explica a em
presária que se destacou na região 

de Alphaville, na grande São Pau
lo, cujo público alvo é "exigen
te a qualidade, a pontualidade, 
a capacidade do profissional e, 
principalmente, valorizam o com
prometimento da equipe de uma 
forma geral". Para Cristina, para se 
prestar um serviço de qualidade é 
preciso fornecer produtos, equipa
mentos e mobiliário que condizem 
com a qualidade que querem en
tregar. "Não adianta ter bons pro
fissionais na equipe do centro de 
estética e dar sabão de coco para 
uso no banho, economizar nas lu
vas, economizar nos produtos de 
limpeza do local e na manutenção 

dos carros que fazem o transporte. 
Investir no negócio é importan
te para que todos os envolvidos 
sintam que você realmente quer 
manter um padrão diferenciado", 
revela. 

Serviço " m i n e i r o " 
"Nossa forma de trabalho é 

sempre muito próxima ao clien
te, modelo 'mineiro' de receber, 
com cafezinho, bate-papo e mui
ta atenção. Utilizamos também as 
redes sociais, de forma muito pró
xima e proativa, estreitando ainda 
mais o relacionamento e manten
do o canal sempre muito aberto", 

UNHA PERI0D0NTAL 
cães e gatos 

Se você tinha alguma dúvida que o seu animal 
poderia ter um lindo sorriso e um hálito 
maravilhoso... 

CHEGOU ALINHA ORAL DA G00D CARE!!! 

www.mundoanimal.vet.br 
sac@mundoanimal.ve: 
0800 772 2523 



Especial Serviços 

conta Cristina, cujo método de 
avaliação dos serviços prestados 
se dá junto ao cliente. "Quando 
algo não sai da forma como espe
ramos ou como o cliente espera, 
é importante verificar onde foi o 
erro e como melhorar", finaliza. 
www.viladoscaes.com.br 

A Sílica WOWCAT é uma inovação em conceito de 
ca , cristais potencialmente absorvente e com a 

apcão de duas cores de cristais de indicação da 
roca da areia, cristais azuis e cristais rosa, 
: -oilidade de pelo menos um mês para um gato, 
ÉÊÊM absorção de urina e do odor das fezes, 
eapcrimente e sinta a diferença. 

ir-* 

Super higiénico. 
Os cristais não grudam. 
Fácil de usar, menos trabalho. 
Económico, dura até 1 mês p/ 1 gato. 

rasca'' 


