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Você curtiu isso.Seja o primeiro de seus amigos a

Os amantes de
motocicleta agora têm
mais uma opção para
adquirir um dos modelos
da marca Pro Tork
disponíveis no Brasil. O
Consórcio Luiza firmou
parceria com a fabricante
paranaense para
disponibilizar a venda de
cotas de consórcio da
marca. Além de estarem
disponíveis em todas as
731 lojas do Magazine
Luiza, as cotas também
poderão ser adquiridas
em 26 lojas da Pro Tork,
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de 19 cidades, dos Estados do Paraná e São Paulo.
Pelo acordo firmado entre as duas empresas, o Consórcio Luiza administrará
as cotas vendidas pelas revendas. Os modelos disponíveis são da linha Fly,
além de minimotos, triciclo e uma empilhadeira Lifters.
“A Pro Tork atua em todo o País, mas, inicialmente, trabalharemos apenas com
essas 26 revendas do Paraná e São Paulo e aumentaremos a quantidade
gradativamente. Por serem produtos de qualidade e bom preço, serão muito
bem recebidos pelos nossos consumidores. Estamos sempre em busca de
novas parcerias, e a entrada desta empresa no mercado de motos nos
possibilitou oferecer nossos serviços a um número cada vez maior de clientes”,
diz Edna Honorato, diretora do Consórcio Luiza.
A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da
América Latina e hoje tem mais de 5.600 itens de fabricação própria no Brasil.
Localizada em Siqueira Campos, ao norte do Paraná, a empresa negocia com
mais de 50 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de
escapamentos de forma artesanal. Graças à qualidade dos produtos e aos
investimentos, a Pro Tork cresceu e atualmente conta com mais de 3,8 mil
colaboradores diretos. É a primeira fábrica de motocicletas do Sul do Brasil,
tendo iniciado sua produção no ano passado.
As revendas que oferecem o consórcio ficam nas cidades de Apucarana,
Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Castro, Cornélio Procópio, Curitiba, Ibaiti,
Joaquim Távora, Palmeira, Quatiguá, Reserva, Siqueira Campos, Santo Antônio
da Platina e Wenceslau Brás, todas no Paraná, além das paulistas Americana,
Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Diversos tratamentos em um
único lugar
[11-04-2013]

Consórcio Luiza inicia venda de cotas de
motocicletas Pro Tork
[11-04-2013]

A tendência de móveis antigos e
retrôs incentiva a
sustentabilidade
[10-04-2013]

Shopping Estação sorteia carro
em campanha de Dia das Mães
[10-04-2013]

Editora Elevação lança nova
edição de Conversando com seu
Anjo da Guarda
[10-04-2013]

Consórcio Luiza
No mercado há 20 anos, o Consórcio Luiza oferece seus serviços em 731 lojas
do Magazine Luiza e conta, ainda, com 94 representações comerciais
autorizadas, além do site www.consorcioluiza.com.br, que disponibiliza cotas de
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consórcio.
Com sede em Franca (SP), a empresa, uma das maiores no ramo de
consórcios do país, oferece serviços inovadores e de qualidade, possibilitando
aos clientes a conquista de seus sonhos por meio de opções de cartas de
crédito de eletro, móveis, carros, motos, imóveis, serviços como festas, saúde e
estética, viagens, estudos, reformas, quitação de financiamento de veículo e
imóvel, entre outros.
Afiliado à ABAC (Associação Nacional dos Administradores de Consórcios) e ao
SINAC (Sindicato Nacional dos Administradores de Consórcios), o Consórcio
Luiza já entregou mais de 230 mil bens e, atualmente, conta com mais de 60
mil clientes ativos.
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