
Loja 18, uma nova 
oportunidade para 
seu negócio.



Respiramos varejo 
há mais de 60 anos!
A Loja 18 está no mercado desde 2011, mas sua vivência já avança 
por três gerações. Isso porque ela pertence ao Grupo Feldman, 
fundador da Petistil, cuja marca vem vestindo, desde 1958 milhares 
de crianças e suas famílias. Com isso, a Loja 18 detém toda a 
bagagem e know how de décadas acumuladas pelo grupo no varejo 
de moda. 

Com confecção e rede de lojas próprias, a Loja 18 está presente nos 
mais expressivos shoppings centers, o que permite, entre diversas 
outras ações, testar o tempo todo a reação das consumidoras no 
ponto de venda. Seu DNA de fábrica e mão de obra artesanal 
possibilitam produzir coleções sempre alinhadas com o que o 
mercado deseja, conferindo grande experiência nas estratégias 
comerciais.  

Mix de produtos, coleções democráticas e modelagem criteriosa. 

As coleções da Loja 18, mais do que atraentes, são sempre 
extremamente comerciais, o que possibilita mais rapidez no giro das 
mercadorias e, consequentemente, incrementando o faturamento. 

Além disso, as clientes contam com inúmeras possibilidades de 
escolha para formarem o seu look. Como se sabe, o mix de produtos 
é fundamental para uma operação de varejo e ajuda a elevar o ticket 
médio de venda. 

Tudo isso torna a Loja 18 uma marca consolidada no varejo de 
moda feminina.



A equipe criativa da Loja 18 não está voltada 
apenas para o estilo das roupas, mas 
principalmente para a mulher que irá vesti-la. 
Cada linha, cada peça é idealizada com atenção e 
dedicação em todos os detalhes. Tudo para deixar a 
mulher sempre surpreendente, mais moderna e 
muito confortável. 

Para seguir a filosofia, a cliente da Loja 18 conta 
com toda a competência de um time de 
profissionais preciso e talentoso a serviço da moda 
e da mulher. As coleções são super democráticas, 
atingindo mulheres de diferentes biotipos, idades e 
classes sociais. 

A modelagem é reconhecida pelas consumidoras 
como grande sucesso da marca, pois as roupas 
vestem muito bem, e claro, somado à qualidade 
inquestionável dos produtos. 

Sofisticada e arrojada, Loja 18 não para no tempo e 
segue o ritmo da mulher moderna. Cria, ousa e se 
redescobre a cada dia.

Nossa criação 
acompanha as 
tendências. 



Agora você pode
ter uma Loja 18 para 
chamar de sua.

O varejo de moda tem demonstrado ser um 
segmento de negócio que demanda dos 
empresários uma atenção contínua. É uma 
atividade que não permite mais amadorismos na 
gestão. Comprar e vender deixou de ser apenas 
um ato comercial. 

Os consumidores estão mais exigentes e 
conscientes, as lojas que não possuírem 
diferencias competitivos e, de fato, não estiverem 
preparadas, irão desaparecer. 

A Loja 18, idealizou uma forma de expandir a 
Marca por meio do Licenciamento.
Com isso, através de um valor do investimento 
inicial reduzido e de regras flexíveis, o negócio é 
bom para ambas as partes.  Assim, de uma forma 
rápida, precisa e profissional. é possível iniciar uma 
operação com os produtos e a marca Loja 18,
além de todos os seus diferenciais e atrativos. 

Consulte-nos para conhecer todos os detalhes, 
você vai se surpreender!


