Institucional

A São Tomás - Atacado Distribuidor nasceu há 17 anos e tem sede na cidade de Valparaíso de Goiás. Em 2009, mudou a Diretoria, ampliando
ainda mais sua atuação no mercado de embalagens e afins da região. Até então, comercializávamos embalagens, produtos descartáveis e
artigos para festa. Hoje contamos com uma linha extremamente diversificada, atendendo padarias, confeitarias, supermercados, açougues,
sorveterias, restaurantes, hotéis, clínicas de estética, hospitais, além de lojas, comércios, empresas, somos especializados, também, em
embalagens para fast-food e comida oriental.
Toda essa diversidade tem contribuindo para nosso grande crescimento. A ampliação do mix de produtos busca atender aos consumidores
mais exigentes que procuram diversidade e melhor preço em um só lugar.
Atendemos ao Centro-Oeste, Nordeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Hoje, contamos com mais de funcionários qualificados pronto para
atender VOCÊ com toda atenção! Nossa frota conta com mais de 40 carros, dentre eles, caminhões, furgões, pick-ups e outros.
Os principais pilares da São Tomás são o atendimento de qualidade, o compromisso com o cliente, oferecer maior opção de produtos, o
menor preço e a entrega mais rápida.
Um de nossos compromissos é a garantia de entregar sua compra em no máximo 48 horas.
Para atingirmos nossos objetivos de excelência em atendimento, entrega e preço, temos feito pesquisas, treinamentos e acompanhamento
intenso das mudanças do mercado.
Nossos diretores estão constantemente em busca de novos produtos que possam atender às necessidades mais complexas além de renovar
o mercado de embalagens e afins.
A São Tomás Atacado Distribuidor hoje é sinônimo de qualidade, excelência, confiança, credibilidade, tradição e inovação! Tudo que sua
empresa necessita você encontra aqui!

Para maiores informações, solicite a visita de um de nossos representantes:
Endereço: Rua 22, quadra 41, lote 27 Bairro: Jardim Oriente Valparaíso de Goiás – GO
Telefone: (61) 3627-4096 / (61) 3027-5100
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