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Certificado

F

de excelência

alar na Julieta Joias equivale a uma marca que tem
conseguido transformar e preservar um estilo muito
particular que combina o clássico com o contemporâneo. Cada peça é um objeto único, tentando sempre
apresentar o seu cunho pessoal, característica que
hoje é reconhecida, pelo empenho, ética, seriedade
e bom gosto que compõem o incansável carácter do
seu espírito.

CONTEMPORANEIDADE

Intemporal, palavra que melhor
define o trabalho e conceito
idealizado por Maria Julieta.
Uma marca que tem conseguido
preservar ao longo de 35 anos
a concretização de sonhos
de todos os que procuram o
encanto de uma joia intemporal,
aliada à moda e que segue
tendências ao ritmo com que
se antecipam os desafios do
horizonte, em plena cidade do
Porto.

Como definir o ADN das pequenas preciosidades – brincos, colares, anéis ou pulseiras – que poderemos encontrar na Julieta Joias?
A personalização é uma das possíveis respostas, na medida em que “existe uma identificação muito própria nas
nossas peças, que são diferentes e escolhidas com muito critério”. Isto Significa que, independentemente da idade,
estilo ou expectativas do cliente, haverá algo arrojado ou exclusivo que surgirá. Chegamos, deste modo, a outro fator
de diferenciação: “em todas as peças tentamos reproduzir da melhor forma os pedidos dos clientes. Normalmente,
cria-se uma relação afetiva com cada joia, pois é a memória de um momento, de alguém, duma circunstância que
marca a vida, de um sonho que se concretizou. As joias contam-nos histórias e, sendo peças de arte, perduram
no tempo”, sustenta Maria Julieta, frisando o valor que a intemporalidade assume. É a este tipo de oferta que uma
grande maioria dos clientes Julieta Jóias há muito se habituou, preferindo os artigos próprios, em detrimento de outras chancelas de prestígio também ele reconhecido. A prova? “Há pessoas que compraram joias há dez, quinze ou
vinte anos e que continuam a gostar imenso delas, precisamente por continuarem tão atuais”, afirma a empresária.
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UMA JOIA PARA
CADA GOSTO
Seja extravagante, contemporânea ou de apelo mais
conservador, existe outra garantia que Julieta Joias proporciona a todos os que escolham visitar o espaço: “cada
cliente é um desafio à nossa capacidade de inovação e, por
isso, queremos que sinta que sabe que está a comprar o
melhor. Não descurando um acompanhamento pós venda,
que seja de plena satisfação daqueles que nos privilegiam
nas suas opções de compra”.
Se há, no entanto, algo que Maria Julieta também
defende é o combate ao preconceito num setor em que o
requinte e a elegância são frequentemente associados a
elevados custos. “Hoje em dia, há joias fantásticas com uma
boa relação qualidade-preço, essa é uma preocupação”,
salienta Maria Julieta.

PRÓXIMOS
PASSOS
Consciente de que o mercado da joalharia é tudo menos
fácil, Maria Julieta faz questão de se posicionar de uma forma
particularmente assertiva: “Tenho que acreditar, com convicção, esforço e trabalho que pudemos sempre melhorar”.
Igualmente importante, é atenção com que a empresária
acompanha tudo ao redor, fazendo questão de marcar
presença nas mais importantes feiras internacionais de
joalharia. Já relativamente ao futuro, o seu desejo é apenas
um: “O que gostava era que a minha marca perdurasse. Isto
porque o sucesso não me fascina, mas o reconhecimento
do meu esforço e trabalho é o fundamental na minha vida
profissional”.
Assim promete continuar a Julieta Joias: ousada, diversificada e fiel ao bom gosto que lhe tem permitido alcançar os
mais elevados patamares, estando prevista para brevemente
a abertura de uma nova espaço.

