Sobre a Lunetterie | Lunetterie Sportif – Blog

•
•
•
•

Page 1 of 3

Projeto Lunetterie Sportif
Sobre a Lunetterie
Seja um franqueado
Contato

•
•
Pesquisa

• Fotos
• Marcas Parceiras
• Calendário de corridas
Go to...



Sobre a Lunetterie
Like

2 people like this. Be the first of your friends.

A Lunetterie dita tendências de moda ótica – em óculos solares ou oftálmicos – para os cariocas, há
35 anos.
São três gerações da família Reis envolvidas com a comercialização das melhores marcas estrangeiras
e nacionais do setor e também na produção da linha própria da marca, além de desenvolver produtos
para grifes cariocas. A grife tem cinco lojas no Rio – entre Zona Sul e Barra – e óculos com preços
variados, de R$ 198 a R$ 8 mil.
A Lunetterie foi criada por Dick Reis e, há 21 anos, é administrada em parceria com sua filha, Diana
Reis. Seu avô, Leon Reis, imigrante, trouxe a profissão e a paixão pelo negócio da França. A
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Lunetterie ainda é a primeira ótica especializada em assessoria para práticas esportivas, para usos
profissionais na área de saúde e maquiagem, e entrou no mercado de óculos infantis ao criar a
Lunetterie Enfant.
Empresa carioca de sucesso, a marca é procurada por grandes grifes internacionais para lançamentos
de produtos no Rio de Janeiro.
Além de uma extensa lista de clientes famosos, a marca ainda está presente na história da televisão,
do teatro e do cinema brasileiros, graças ao museu de armações de diversas décadas e também à
prática de fornecer óculos para os figurinos, apoiando novelas e programas, peças e filmes nacionais.
-Tempo de mercado: 35 anos
-Lojas próprias: 5 lojas
-Marcas comercializadas: 45 marcas
-Vendas em 2010: 35000 peças
-Exposição em mídia expontânea (tv, jornais, revistas): R$3.000.000,00/ano
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