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stabelecida em
1995, em Espinho, a
Boutique AMENTIA
começou por
comercializar
grandes marcas de
moda internacional
para senhora
tais como D&G,
Christian Lacroix,
Fendi, John
Galliano, Philosophy
di Lorenzo
Serafini, Just
Cavalli, Boutique
Moschino, Paule
Ka, Edward Achour,
Blugirl, entre
outras...

Desde o início que as
proprietárias e empresárias
Margarida Santos e Conceição Silva, propõem uma
forma de vestir que destaque
a personalidade da mulher,
para que ela se sinta mais elegante e bonita. Porque toda a
mulher quer estar feminina e
atraente, esta loja “vende um
produto diferenciado, um produto de qualidade superior”.
Como dizem as responsáveis,
“cada vez mais as pessoas
preferem “ter pouco e bom do
que muito e fraco”” e é nesse
contexto que a AMENTIA

gosta de marcar a diferença.
Rigor, profissionalismo e
um atendimento de excelência prevalecem no seu quotidiano, permitindo dar resposta
a todas as exigências das
clientes para que sintam conforto e prazer nesta loja.
Fruto deste trabalho, a
AMENTIA tem “importantes
clientes assíduos, clientes de
longa data, que apostam e
confiam em nós, e isso dá-nos
um prazer enorme”. As entrevistadas referem que têm
“muita paixão pelo trabalho

e gostamos de desafios, não
esquecendo a nossa equipa
de trabalho de vários anos,
que contribui para o sucesso
desta loja”.
A moda é um negócio muito competitivo e mediático e,
para isso, a AMENTIA aposta
em alguns serviços diferenciadores e exclusivos, como
entregas ao domicílio, arranjos de costura personalizados,
chamadas telefónicas na
chegada das coleções, mensagens nas datas de aniversário de clientes, a divulgação
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de novidades via Facebook,
publicidade em revistas e em
varias áreas, assim como exposição em montra do Hotel
Solverde S. Félix Marinha
- Vila Nova Gaia. Tudo isto
faz parte das estratégias da
Amentia.
“O consumidor português
está cada vez mais sensível
e informado sobre as tendências de moda, está mais
exigente , como tal temos
de acompanhar esse ritmo ,
aprendemos todos os dias
e adaptamo-nos aos novos
tempos , para continuarmos a
crescer...”, consideram.  
A respeito deste desafio,
Margarida Santos afirma que
têm um fascínio pela moda
e procuram estar atentas ás
inovações e a novas marcas,
visitando feiras e apostando
na sua intuição, o que normalmente faz com que não
tenham dificuldades em fazer
a seleção.
Posto isto, a AMENTIA
pretende “ser uma referência

no mercado para satisfazer o
cliente acima de tudo, continuando com um atendimento
de excelência e um acompanhamento personalizado
que nos permita continuar a
fidelizar os clientes”.
Deixando uma mensagem
final, dizem-nos que “são
muitos anos de dedicação e
orgulho, e podemos afirmar
que todo o nosso sucesso se
deve á conquista do respeito,
amizade e fidelização dos
nossos clientes”.

