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lha Só é o nome da primeira plataforma digital de produtos
de luxo em Angola. Com cerca de um ano de existência, este
serviço preenche uma lacuna existente no mercado Angolano na
oferta de artigos internacionais, raros e exclusivos, de qualidade
excepcional. Mas o conceito inédito não se esgota nesta oferta: o
serviço de assessoria selecciona e adequa os melhores produtos das
mais requintadas marcas aos pedidos de cada cliente, tornando
cada projecto único. A ordem é realizar os sonhos de consumo dos
clientes, por mais exigentes que sejam.
Esta escolha é levada a cabo por uma equipa profissional e
multidisciplinar, da qual fazem parte designers de interiores,
arquitectos e engenheiros de som, entre outros especialistas,
colocando à disposição todo o know-how técnico para garantir que
são feitas as melhores opções. Os elogios dos clientes em relação
ao bom gosto e à rapidez de entrega são comuns. A empresa
disponibiliza desde uma selecção de bebidas de prestígio para
um evento especial até à instalação de um ecrã no quintal para os
convívios familiares. Os clientes referem frequentemente a oferta de
produtos diferenciados e únicos, de qualidade irrepreensível, como
factores-chave da sua satisfação e do sucesso deste projecto.
Para seleccionar os produtos pode visitar o site (www.olhaso.
co.ao) ou indicar uma ideia a concretizar para que a equipa Olha
Só possa elaborar uma proposta. Basta entrar em contacto com a
empresa por telefone ou e-mail e a magia começa a acontecer. Após
aprovação, a encomenda é paga através de transferência bancária ou
PayPal, método simples e seguro, e enviada a partir de Portugal por
serviço express (entrega em 3 dias) ou regular (entre 4 a 5 semanas),
dependendo da urgência.

TANTO LUXO
AQUI TÃO PERTO
LUXURY CLOSE AT HAND

Já pode aceder a um universo de prestígio
e exclusividade com apenas um e-mail ou
telefonema. No site Olha Só (www.olhaso.co.ao)
pode encontrar uma selecção de marcas e
produtos únicos
A universe of prestige and exclusivity can already be
accessed with just a simple e-mail or phone call. At Olha
Só (www.olhaso.co.ao), you can find a selection of unique
brands and products
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lha Só is the name of Angola’s first digital platform for luxury
products. In operation for about a year, this service fills a gap in
the Angolan market for international, rare and exclusive items of
exceptional quality. But the innovative concept is not limited to
this offer: the consulting service selects and tailors the best products
from the finest brands to the demands of each client, making
each project unique. Their orders are to fulfil the client’s shopping
dreams, no matter how demanding they may be.
This service is carried out by a professional and multidisciplinary
team, composed of interior designers, architects and sound
engineers, among other specialists, who provide the technical
know-how to guarantee the best choices are made. The company’s
good taste and speed of delivery are frequently praised by clients.
Olha Só provides everything from a selection of prestigious drinks
for a special event to the installation of a screen in the garden for
family gatherings. Clients regularly mention the offer of different
and unique products of impeccable quality as key factors in their
satisfaction and the success of this project.
To select products, you can visit the site (www.olhaso.co.ao) or
propose an idea for the Olha Só team to carry out. Simply get in
touch with the company by phone or e-mail for the magic to begin.
After approval, the order is paid for by bank transfer or PayPal,
a simple and safe payment method, and sent from Portugal by
express (3-day delivery) or regular (4-5 weeks) shipping, depending
on urgency.

HOME
| Serviço Auratos OB, Porcel
| Auratos OB service, Porcel

ARTE
| Quadro de Vando Figueiredo
| Painting by Vando Figueiredo
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WINE
| Conhaque Rémy Martin XO
| Rémy Martin XO cognac

Outro factor enaltecido é o serviço de transporte e desalfandegamento.
Para agrado dos clientes, o Olha Só trata de todos os detalhes e
burocracias inerentes ao processo de alfândega. ‘Trabalhamos com
parceiros de confiança, através dos quais conseguimos garantir um
serviço de qualidade nas obrigações aduaneiras e na entrega do
desejo até ao seu destino final.’, afirma Inês Lebre, directora-geral
do Olha Só. A eficiência do serviço é conseguida através de uma
estrutura afinada entre os escritórios situados em Lisboa e no Porto
e os armazéns em Luanda, a partir dos quais é feita a distribuição
dos produtos.
Visitando o site, nele encontrará uma cuidada pré-selecção de
produtos, distribuídos por categorias como Summer, Home, Kids,
Tech, Arte e Wine. O portefólio disponibilizado pelo Olha Só é
vasto e surpreendente. Pode encontrar, por exemplo, obras de arte
de pintores de renome; gadgets de última geração como drones ou
sistema de ‘home cinema’; brinquedos diferenciados, premiados
vinhos e bebidas espirituosas e majestoso mobiliário de luxo. Na
encomenda poderá agregar peças de qualquer uma das categorias
apresentadas. A busca contínua por novas marcas internacionais
prestigiantes reflecte-se no site, em permanente actualização.
Para o futuro, a empresa promete ainda mais conveniência e inovação
na sua plataforma de vendas. ‘Estamos a um passo de instalar o
nosso e-commerce e proporcionar venda directa on-line’, revelou
Inês Lebre. O Olha Só surpreende constantemente os seus clientes,
excedendo expectativas e tornando os seus desejos realidade.

PASSO 1
Step 1

PASSO2
Step 2

PASSO3
Step 3

PASSO4
Step 4

| Partilhe o seu
desejo por e-mail
ou telefone

| Receba a proposta
e decida se quer
serviço express ou
regular

| Efectue o
pagamento por
tranferência ou
paypal

| O seu desejo é
entregue em mãos!

| Receive the
proposal and choose
between the express
and the regular
service

| Make the payment
by bank transfer or
PayPal

| Share your wish
by e-mail or phone
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| Your wish is
delivered at you
doorstep!

TECH
| Coluna de som Gold Phantom, Devialet
| Gold Phantom speaker, Devialet

The transportation and customs service is another object of praise.
To the satisfaction of its clients, Olha Só takes care of all the
bureaucratic details inherent to the customs process. ‘We work with
trusted partners, through whom we can guarantee a quality service
in customs duties and delivering wishes to their final destination,’
affirms Inês Lebre, the General Director of Olha Só. The service’s
efficiency derives from a fine-tuned structure between the offices in
Lisbon and Porto and the warehouses in Luanda, through which
the products are distributed.
On the website, you will find a thoughtful pre-selection of products
in categories such as Summer, Home, Kids, Tech, Art and Wine.
The portfolio made available by Olha Só is vast and surprising.
You can find, for example, works of art from renowned painters;
latest-generation gadgets like drones or home theatre systems;
unique toys, award-winning wines and spirits and majestic luxury
furniture. Pieces from any of the available categories can be added to
your order. The continuous search for new prestigious international
brands is reflected in the constantly updated website.
For the future, the company promises even more convenience and
innovation through its sales platform. ‘We are one step away from
establishing our e-commerce and providing direct on-line sales,’
Inês Lebre reveals. Olha Só is incessantly surprising its clients,
exceeding expectations and making their dreams reality.

www.olhaso.co.ao
geral@olhaso.co.ao
(00244) 949 254 763
(00351) 914 125 684
facebook.com/olhasoangola
twitter.com/olhasoangola
instagram.com/olhasoangola

