
 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 Estamos encaminhando nosso portfólio na intenção de apresentar nossa empresa. 

Após estudo e análise do mercado no segmento de manutenção e reformas em geral, 

elétrica e serviços terceirizados, constatamos que a segurança e qualidade são os principais 

fatores, tornando-se exigências primordiais dos clientes que utilizam tais serviços. 

           Baseando-se nestes princípios a empresa JG REFORMAS EM GERAL foi criada, para 

proporcionar aos nossos clientes o que é fundamental no ramo, Segurança, Prazo e 

Qualidade e Preço. 

Baseando-se nos fatos de que, os valores para executar os servicos são muito altos, 

por isso JG REFORMAS EM GERAL esta com novo projeto de prestação de serviços. 

São serviços por contratos mensais vamos dar um exemplo: 

Se contratar uma empresa para fazer um reparo no piso ou até mesmo em uma porta, 

iriam cobrar no minimo uns (300, 00) a visita, e só fariam o reparo da porta, ou o do piso. 

A JG REFROMAS EM GERAL faz o contrato a partir de (300, 00) mensais, e pode fazer 

além do reparo em uma porta, em até um reparo de pintura em parede, no piso solto, em 

luminaria, fechadura etc. 

A partir de (300, 00) mensais você pode ter um dia de 8 horas de serviços onde ira 

uma pessoa treinada e que lhe dara toda segurança no serviço, e onde você não precisa se 

preocupar em saber que não é qualquer pessoa que está na sua empresa, e sim pessoas 

selecioanadas de alta confiança.  

Podem ser feitos vários serviços e beneficios, não de um reparo e sim de vários reparos 

em um dia. 

Onde sera feito uma visita tecnica e junto sera feito os descritivos das suas 

nessecidades, podendo ter quantos dias quiser por mês dependendo das nessecidades da 

sua empresa. 

 

Entre em contato agende já a sua visita. 

 
E-mail: jair@jgreformas.com.br 

Site: www.jgreformas.com.br 
Telephone: (11) 3422-1990 (11) 3384-1556 

Cel: (11) 97119-1556 
 

                                                                    Atenciosamente, Jair. 
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