
Artesanato é a nossa inspiração! 



 
Possui mais de 130.000 clientes cadastrados. 
   
Todas as vendas são realizadas através de internet e televendas. 
 

www.vitrinedoartesanato.com.br 
Tel: (11) 3382-2000 

 

Nosso negócio 

Canal exclusivo e especializado em venda de kits e DVDs de artesanato para 
todo o país, oferecendo conforto e praticidade para a realização da prática sem 
ter que sair de casa. 

Pioneira a atuar com produção de DVDs de artesanato, que visam ensinar 
variadas técnicas e estimular a criatividade e o empreendedorismo de todos os 
seus consumidores. 
 



A coleção de DVDs da Vitrine do Artesanato já é composta por mais de 300 
títulos de diversas técnicas. Mensalmente são produzidos novos produtos com 
as principais tendências e artesãos do mercado. 

Nossos produtos 



A Vitrine do Artesanato comercializa kits de artesanato com exclusividade, a fim 
de promover a realização das técnicas em todo país. Todos os kits contém os 
materiais básicos utilizados nas aulas apresentadas nos DVDs e/ou nos 
programas de TV, onde são divulgados os lançamentos e produtos de nossa 
coleção. 

Nossos produtos 



É a maior produtora de cursos de artesanato em 
DVD e em outros formatos audiovisuais 

Possui mais de 300 produtos desenvolvidos com os 
principais professores do país 

Principal anunciante do mercado de artesanato 
brasileiro, presente nos principais programas de 

TV do segmento 

Tem forte atuação e engajamento nas redes 
sociais, com mais de 350.000 fãs em sua página do 

Facebook 

Referência no desenvolvimento e distribuição de 
kits de materiais necessários para unir prática, 

aprendizado e comodidade 

/vitrinedoartesanato 
 

blog.vitrinedoartesanato.com.br 
 

vitrinedoartesanato.com.br 
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Destaques da Vitrine 



Todas as aulas ficam disponíveis para o público no site do programa 
www.vitrinedoartesanatonatv.com.br 

O programa traz aulas diárias que inspiram o “Faça Você Mesmo”, através  da 
divulgação dos produtos oferecidos pela Vitrine do Artesanato. 

Duração: 6O minutos 
Perfil do público: Pessoas que gostariam de aprender e fazer 

artesanato para mudar algum aspecto de sua vida 
Exibição: De segunda à sexta-feira, das 8h30 às 9h30 

Emissora: Rede Família 
 

Possui mais de 350.000 fãs ! 
facebook.com/vitrinedoartesanato 

 



Contato 
+55 11 3382-2030 

annapaula@editorainovacao.com.br 
www.editorainovacao.com.br 

 

 

Seja nosso parceiro ou fornecedor! 
 

mailto:annapaula@editorainovacao.com.br

