Conheça o clube de assinatura da +Quitanda
Nós da +Quitanda entendemos que alimentar-se bem, com a correria do dia a dia, tornouse uma tarefa difícil, e os resultados desta falta de tempo estão refletidos em nossa saúde
de modo geral.
Por este motivo idealizamos a +Quitanda, um clube de assinatura com o desafio de aliar
Saúde & Praticidade.
Uma assinatura está ligada diretamente a praticidade e comodidade. Mais do que um
produto, um clube de assinatura entrega uma experiência:

Curadoria (conhecimento de especialistas)

Contamos com a curadoria qualificada de nutricionistas que planejam os kits considerando
a composição nutricional dos alimentos e produtos.

Experiência de descobrir novos produtos.
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Privilegiamos os produtores locais. Com isso, os seus alimentos viajam menos e chegam
mais frescos e nutritivos até você. Nessa busca pelos produtores locais, acabamos
descobrindo delícias praticamente artesanais produzidas por eles. Produtos exclusivos e
produzidos em pequena escala que você pode encontrar na nossa loja online.
Essas delícias usamos também para montar nossos kits +Q Presente. São kits pensados
para você presentear alguém (que pode ser você mesmo, por que não?!). Todos os kits
+Q Presente vem em caixas de madeira confeccionadas artesanalmente nas quais você
pode personalizar o nome do presenteado!

Informação e não só o produto, podendo assim aprender mais sobre o
que está consumindo.
No Mundo +Quitanda você descobre quem somos e o +Q cuidado que temos desde a
origem até a entrega do que você vai consumir. Ainda encontra receitas e posts das nutris,
além da apresentação dos nossos parceiros. Toda a semana postamos uma +Q Dica
sobre a importância e benefícios de algum dos alimentos que estarão presentes nos
kits da semana seguinte. Assine nossa newsletter, siga-nos no facebook e instagram e dê
um pulo no site, você vai se surpreender!
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Programa de fidelidade

Ao assinar um kit, você já participa do Clube +Q. Como assinante você acumula pontos,
tem acesso a ofertas exclusivas, pode pular entregas e muitos outros benefícios. Você
ainda pode selecionar o que não deseja receber quando assina kits de hortifrútis.
Os clubes de assinatura estão cada vez mais agregando serviços e valor às experiências
que oferecem, ao invés de apenas entregar pedidos em seu endereço.
Conheça todas as vantagens do Clube +Q e faça parte você também! Saiba mais.
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