
                                                                          

SOLUÇÃO – Gestão de Negócios e Cultura Ltda. 

Rua Indiana, 706 – Brooklin – CEP 04562-001 = Telefone: 11 99624.3949 

www.solucao-gnc.com.br      solução@solucao-gnc.com.br  

 

 

 

                            São Paulo, março de 2018 

 

Prezado; 

 

 

Nestes dez anos de existência, a SOLUÇÃO prestou serviços amparada sobre uma base 

de qualidade através do conhecimento e da vivência de seus colaboradores. 

 

Não por acaso, e sem falsa modéstia, levamos à aprovação projetos culturais de quase 

todos os segmentos, garantindo não somente a fidelidade da criação de cada um deles, 

mas, também a transparência e segurança dos dados informados. 

 

Da mesma forma, as empresas para as quais trabalhamos tiveram relevante upgrade em 

seus controles e resultados, num esforço cada vez maior de nossa parte para mantê-las 

no caminho do negócio a que se propuseram de forma consistente e rentável. 

 

Agora, a partir deste mês de março de 2018, temos o prazer de anunciar a vocês nossa 

parceria com a Luiza Conti, que cuidará do nicho Artístico, o qual também passamos 

atender. 

 

Luiza trabalha com artistas, celebridades, jornalistas, intermediando o contato entre seus 

agentes e clientes que os procuram para todos os tipos de Eventos. Traz a experiência de 

uma década nesse mercado, e depois com sua Prisma, também por mais de uma década 

prestando serviços. Vem para agregar, e certamente complementar o atendimento às 

necessidades dos clientes da SOLUÇÃO. 

 

Nosso foco está na Música, segmento para o qual daremos ênfase na intermediação; são 

cantores, músicos, bandas, enfim uma variedade de atrações que estarão disponíveis 

para serem contratadas. Isso não quer dizer que não atenderemos demais artistas, pelo 

contrário, temos agora mais de uma centena de opções para apresentação em qualquer 

tipo de Evento. 

 

O que não muda é o padrão de qualidade que implantamos ao longo desse tempo. E no 

segmento Artístico assim será: um atendimento diferenciado, personalizado, 

profissional. 

 

Luiza está à disposição para receber sua consulta pelo telefone 11 97612.2202, ou e 

mail artistico@solucao-gnc.com.br  

 

Antes de contratar, fale com a gente... 

 

Muito obrigado! 

 

 

Marcelo Conti 
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