TAL

PROMOÇÕES

DEPOIMENTOS DE CLIENTES DO ESTADO DA BAHIA
“ QTAL PROMOÇÕES ”

O grande número de depoimentos de clientes que podem ser vistos abaixo
e em nosso site reafirma a confiança e o respaldo que o mercado tem dado.
111) MEDICINA – FTC ( Alex farias Duarte)
SALVADOR - BA
Eliza, em nome da comissão de formatura gostaria de agradecer por todo profissionalismo, carinho e atenção que teve com a nossa turma. Foi tudo
um sucesso! Todos nossos colegas estão super felizes e satisfeitos com o resultado final e sei que você também foi peça fundamental para o sucesso
do evento. Muito obrigada!
110) MEDICINA – FTC (Jurema Miranda Barreto)
SALVADOR - BA
Muito obrigada Eliza, a festa foi um sucesso!
109) MEDICINA - FTC (Diogo Maciel Lobão Vieira)
SALVADOR - BA
Muito obrigada Eliza! Você sem dúvida fez parte do sucesso das comemorações!!! Obrigado!!!
108) MEDICINA – FTC (Carolina Azevedo Farias)
SALVADOR - BA
Parabénssss!!!! Tatiana, foi incrível a festa! Não consegui me recuperar ainda!! Kkk Mas sério...só elogios!!! Vocês arrasaram demais!!! Obrigada
por tudo, transmita para Bruno, Robson, Eliza e todos os outros!
107) MEDICINA – FTC (Jurema Miranda Barreto)
SALVADOR - BA
Gostaria de agradecer a vocês pela festa maravilhosa que nos foi proporcionada, só recebi elogios até o momento. Todo mundo apaixonado pela
decoração, pela organização, vocês pensaram em cada detalhe. Ficou tudo impecável! Muito obrigada mesmo! Aproveito e peço desculpas também
pelos momentos que provavelmente fomos chatos, indelicados e até grosseiros. Estenda meu agradecimento a toda equipe e aos fotógrafos da Kello
também, todos muito gentis e atenciosos!
106) MEDICINA – UFBA (Mário Ferrari Neto)
SALVADOR - BA
A festa foi um sucesso Luciene! A melhor festa de formatura que já fui até hoje, e olhe que já fui em muitas. Não porque é a minha, mas porque foi
impecável! Estava linda e muito bem organizada. As cores, a arrumação, o teto, tudo ficou perfeito. Vocês fizeram um trabalho maestral e estou
muitíssimo satisfeito! Muito obrigada por tudo minha querida! Peça a Bruno e Robson para me ligar quando puder. Tenho de agradecer a eles
também. Muita sorte nos seus projetos futuros. Você é uma pessoa especial, diferenciada. Foi ótimo trabalhar contigo.
105) MEDICINA – FTC (Alex Farias Soares)
SALVADOR - BA
Tatiana, mais uma vez venho agradecer a vocês pelo sucesso de nossa formatura! Estão todos muito felizes e satisfeitos com o resultado final dos
eventos. Tenho certeza que você foi fundamental para esse momento inesquecível para todos nós! Muito obrigado por tudo, agradeça a Bruno
também. Desculpe se em algum momento me excedi, peço desculpas, mas fizemos tudo pensando no melhor. Como havia dito antes vocês
superaram as nossas expectativas! Foi sensacional! Muito obrigado e no que precisarem em termos de divulgação, contato ou depoimento podem
contar comigo.
104) MEDICINA – FTC (Ana Paula Marques de Oliveira Melo)
SALVADOR - BA
Estou encantada até agora! E os convidados não param de falar que estava tudo lindo! Tudo organizado, ventilado, espaçoso...Amaram o banheiro!
Tudo, tudo mesmo! Muito obrigada por todo o cuidado com cada detalhe que vocês tiveram.
103) MEDICINA – UFBA (Nathalie Meira Castro Aguiar – Comissão da UFBA)
SALVADOR - BA
Queria agradecer por tudo. A formatura foi perfeita, a festa mais ainda. Todo mundo elogiou a organização!
102) MEDICINA – FTC (Diogo Maciel Lobão Vieira)
SALVADOR - BA
Tatiana, muito obrigada pelo carinho, paciência e dedicação de vocês! Foi excepcional! Peço perdão pelos nossos excessos e ansiedade porque
vocês fizerem muito mais do que o prometido e ficou excepcional!
101) MEDICINA – FTC (Alex Farias Soares)
SALVADOR - BA
Venho agradecer a vocês por tudo e pelo sucesso em todos os eventos!! Muito perfeito tudo, ontem todos os meus convidados e colegas adoraram!
Vocês estão de parabéns! Superaram todas as expectativas e estou muito feliz por termos escolhido vocês para ser a empresa responsável por nossa
formatura. Agradeça por favor a Bruno, Robson, Eliza e todos os outros! Muito feliz e grato por tudo, desculpa se em algum momento passamos um
pouco do ponto ou chateamos vocês de alguma forma. Fizemos tudo pensando nesse resultado final que foi um sucesso!! Muito obrigada por
tudo!!!!
100) MEDICINA - BAHIANA (André Barcellos da Silva)
SALVADOR – BA
A formatura foi coisa de outro mundo. Os 3 eventos foram sensacionais. O Culto foi muito lindo. O espaço estava ótimo. A solenidade foi
maravilhosa. O espaço comportou muito bem o evento. E o baile foi surreal. Melhor festa de todos os tempos. Para os formandos foi algo mágico,
único. Isso com consenso. Para os convidados.... Ainda hoje tentam se recuperar do que foi aquela festa. Tudo maravilhoso do início ao fim. Acho
que Salvador nunca recebeu uma formatura nesse nível. Em todos os sentidos. Decoração impecável. Grade das bandas sensacional. Sem relato de
confusão. Recebi muitos elogios dos eventos, sobre a Qtal, sobre os funcionários da Qtal. E reitero que concordo com absolutamente tudo. Vocês
foram excelentes e fizeram um trabalho sensacional. Vocês extrapolaram asa expectativas. Muito obrigada por todo o suporte.
99) MEDICINA - BAHIANA (Nathália de Souza Del Rey Crosué)
SALVADOR – BA
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Tati! Tava meio azoada aqui ainda com muitas coisas! Mas gostaria de agradecer a você (principalmente) e a toda a equipe da Qtal pela atenção,
compreensão e carinho durante todo este tempo. Vocês tornaram o sonho de muitos uma realidade. Foi inesquecível, foi maravilhoso, foi perfeito.
Eu não tenho nem palavras para descrever os momentos que vivemos estes dias. Tudo graças a vocês. Muito obrigada! De verdade! Obrigada a toda
equipe da Qtal pelo serviço prestado! Nota 10! Especialmente a você, pela amizade! Um beijo grande! Até a próxima.
98) MEDICINA - BAHIANA (Humberto Drews Pessôa Lopes)
SALVADOR – BA
Obrigado pelo esforço prestado e ter alcançado maestria na realização deste sonho que ficou marcado na vida de todos os nossos colegas.
Inesquecível e diariamente sentimentos saudades desses 03 dias de formatura!
97) MEDICINA - BAHIANA (João Dantas de Carvalho Júnior)
SALVADOR – BA
Muito obrigado por ter cumprido o que prometeram. Juntos conseguimos fazer a melhor formatura da história da Bahiana. Satisfação total.
96) MEDICINA - BAHIANA (Joaquim Muricy Neto)
SALVADOR – BA
Quero parabenizar com a grande festa que nos proporcionou... Foi tudo excelente. Apenas uma queixa, a festa foi tão boa e o tempo curto para
poder desfrutar de tudo e de todos os colegas.
95) MEDICINA - BAHIANA (Maria Fernanda Evangelista Simões)
SALVADOR – BA
O que falar desta festa maravilhosa que a Qtal organizou? Tudo lindo, perfeito! Só tenho a agradecer por tudo!!
94) MEDICINA - BAHIANA (Lourdes Crusoé – Mãe da formanda Nathália Crosué )
SALVADOR – BA
Tati, estava tão emocionada que não consegui agradecer a você como queria. Que dia mágico, que noite, que festa. Super obrigada por tudo. O
universo conspirou super a favor. Não quero perder o contato com você. Agora vem minha sobrinha Julia que também é da comissão e já fechou
com vocês. Única crítica, o tempo é muito curto para aproveitar tudo. Não deu para tirar as fotos que queria e nem para curtir todo o espaço lindo
que vocês fizeram. Bjo grande!
93) MEDICINA - BAHIANA (Lázaro Lacerda Santos)
SALVADOR – BA
Parabéns pelos eventos deste último fim de semana, gostei muito da organização da Qtal. Obrigada por fazer deste momento tão desejado boas
recordações.
92) ENFERMAGEM - CATÓLICA (Priscilla Fernandes dos Santos)
SALVADOR – BA
Toda a equipe da Qtal muito atenciosa e prestativa.
91) ENFERMAGEM - CATÓLICA (Emanuele Santos dos Reis)
SALVADOR – BA
Agradeço a todos pela paciência e compreensão, pois minha turma não foi fácil.
90) MEDICINA - BAHIANA (Renan Lessa Rodrigues)
SALVADOR – BA
Trabalho serio, feito com muita competência, dedicação e empenho. Extremamente satisfeito. No momento, a melhor empresa de festas de
formatura aqui na bahia.
89) MEDICINA - BAHIANA (Jamylle Porto Mascarenhas)
SALVADOR – BA
Agradeço a Qtal pelo mega evento que foi nossa formatura. Claro que na caminhada tivemos alguns tropeços e problemas, mas conseguimos chegar
ao final com maestria e nossa festa e colação foram um sucesso!!
88) MEDICINA - BAHIANA (Mariana Rocha Jorge)
SALVADOR – BA
De uma maneira geral, me senti satisfeita com o trabalho realizado em conjunto - comissão de formatura e qtal. Tivemos maior contato com.
Tatiana, q sempre esteve disponível para nos ajudar quando possível.
87) MEDICINA - BAHIANA (Marília de Santa Inês Neri)
SALVADOR – BA
Superou todas as minhas expectativas... Todos os problemas que aconteceram no decorrer do tempo foram resolvidos da melhor forma!!! Tatiana
sempre disponível e solicita... mesmo aos finais de semana!!!!
86) MEDICINA - BAHIANA ( Beatriz Bouzas Seone)
SALVADOR – BA
A Qtal soube lidar muito bem com os imprevistos que surgiram com nossa formatura. Mudança de lugar de datas... Trouxe inovações pra nossa
formatura com novas propostas e equipamentos. E no geral foi tudo muito lindo.
85) MEDICINA - BAHIANA ( Isabel Machado Chaves de Castro)
SALVADOR – BA
Primeiro gostaria de parabenizar vocês pelo nosso culto que foi maravilhoso e pela solenidade que foi um espetáculo. Surpreendeu todo mundo. E
tenho certeza que o nosso baile vai ser perfeito.
84) MEDICINA - BAHIANA (Jamylle Machado Chaves de Castro)
SALVADOR – B.A
Todo mundo elogiando a formatura. Foi tudo lindoooooo. A formatura no parque é muuuuito melhor Parabéns a Qtal... Sucesso!!!
83) MEDICINA - BAHIANA (Renan Lessa Rodrigues)
SALVADOR – BA
Desculpa a demora em mandar mensagem, a ressaca foi grande. Rsrsrs... Queria agradecer a vocês pelo trabalho durante todo esse tempo, desde o
momento em que fechamos o contrato, passando pela choppada que foi um evento fantástico, missa, colação que superou todas as expectativas
e fechando com chave de diamante com o baile de formatura. A seriedade do trabalho de vocês, junto com a competência e disponibilidade, sem
deixar a maleabilidade para lhe dar com as situações tornou tudo mais fácil, e olhe que tivemos grandes obstáculos pela frente. Porém, acho que a
sintonia e vontade de fazer o melhor foram essenciais para que pudéssemos ultrapassar as barreiras e chegar aonde queríamos. O trabalho de vocês
é diferenciado, o corpo a corpo de vocês é um diferencial muito importante, que nem todas as empresas possuem. Terminamos esse ciclo de uma
maneira maravilhosa. O baile estava simplesmente fantástico, nunca vi uma festa de formatura tão bonita (e olhe que não foram poucas). Deixo aqui
o meu muito obrigado, e que vocês continuem fazendo muito sucesso, parabéns!!!!
82) MEDICINA - BAHIANA (Vinicius Neiva de Deus)
SALVADOR – BA
Tati, boa tarde vcs estão de parabéns viu. Grande organização. Ficou bonito de mais ontem. Manda um abraço para o Bruno.
81) DIREITO - UNIFACS (Lucas Macedo Silva)
SALVADOR – BA
Eu estou muito feliz com o resultado dos eventos e destaco a simpatia e prestatividade coma as quais Tatiana e Bruno sempre nos trataram. Acredito
que esse contato fez a diferença! Só tive elogios dos convidados em relação a todos os eventos!
80) DIREITO - UNIFACS (Marcela Montenegro de Oliveira Freitas)
SALVADOR – BA
Tivemos uma formatura linda e com certeza inesquecível. Recebi diversos elogios dos formandos e convidados sobre a estrutura e organização da
colação de grau, da missa e principalmente da festa. Foi tudo maravilhoso. Parabéns!!
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79) MEDICINA - UFBA (Coral Maestria – Lucas Santana)
SALVADOR – BA
Coral Amaestria agradece a confiança da turma de medicina e o profissionalismo e pontualidade da Qtal! O culto ecumênico aconteceu
naturalmente e de forma muito organizada.
78) MEDICINA - UFBA (Monalisa Nobre Bastos)
SALVADOR – BA
Gostaria de agradecer a Qtal pela organização do evento que foi extremamente elogiada. A decoração dos três eventos estava impecável e
surpreendeu a todos os convidados, que nunca imaginaram o Wet’n Wild daquela forma. Agradecemos a compreensão e entendimento, realizando
tudo da forma exata que planejamos e desejamos. Foi uma das formaturas mais lindas que já vimos, se não a mais bonita.
77) MEDICINA - UFBA (Vitor Rosa Ramos de Mendonça )
SALVADOR – B.A
Muito bom, bacana a empresa
76) MEDICINA - UFBA (Sérgio Figueiredo Câmara )
SALVADOR – B.A
A relação com a Qtal foi muito satisfatória e atendeu todas as expectativas que tínhamos antes dos eventos.
75) MEDICINA - UFBA (Thais Mello Rodrigues )
SALVADOR – B.A
Achei o serviço da Qtal em geral muito bom. A parte da ornamentação e a organização dos eventos são excelentes. Enfim, agradeço muito a Vocês
pela festa maravilhosa. E certamente indicaria o serviço da Qtal. A Qtal conseguiu transformar nossa formatura em um evento maravilhoso.
74) MEDICINA - BAHIANA (Aline Ferreira)
SALVADOR – BA
Fui tesoureira da minha comissão de formatura e tive uma ótima impresão da Qtal! O pessoal do financeiro estava sempre disposto a ajudar no que
precisei. Fomos sempre muito bem tratados por toda a equipe da empresa. Nosso convite, culto ecumênico, colação e baile forem impecáveis!
73) MEDICINA – BAHIANA (Vanessa Vieira Alves )
SALVADOR – BA
Parabéns Qtal!
72) ENFERMAGEM – UNIJORGE (Naiara Nascimento dos santos)
SALVADOR – BA
De forma geral o serviço da Qtal foi excelente, tornando nossa formatura algo memorável comentado por todos até hoje. Deixo aqui o meu
agradecimento especial a Bruno.
71) ENFERMAGEM – UNIJORGE (Juliana Souza de Jesus)
SALVADOR – BA
É muito gratificante ver o reconhecimento dos formandos e dos convidados em relação aos 3 dias da formatura. Ouvir cada um falar que foi a
melhor formatura de todos os tempos, que nunca viu nada igual, faz cada vez mais a gente ter a certeza do quanto tudo valeu a pena. E tudo isso só
se tornou possível graças a ajuda de vocês. Uma muito obrigada seria pouco para agradecer tudo que fizeram por nós. Estou completamente
satisfeita com tudo e muito feliz! Obrigada de coração!
70) ENFERMAFEM – UNIJORGE (Luciana Braga de Moura)
SALVADOR – BA
Agradeço a todos da QTal e Parceiros por nossa PERFEITA Formatura, foi um sucesso, vocês foram brilhantes nos eventos, os Convidados, os
formandos comentaram tudo do início ao fim, ficaram maravilhados, radiantes, disseram que nunca foram a uma colação tão diferente como essa. O
nosso muito obrigado por cuidar carinhosamente de cada detalhe, o que demonstrou o profissionalismo e comprometimento da QTal em fazer o
mais bonito num momento tão importante de nossas vidas. Agradecemos especialmente ao Bruno e ao mesmo tempo pedimos desculpas pelos
momentos de conflitos, cobranças e aborrecimentos, isso passou; agora o que ficou foi à imagem de uma empresa séria que entende do produto que
vende e se por ventura fizer outra graduação certamente trabalharemos juntos novamente, mas enquanto isso não acontece vamos indicar a QTal a
todos que conhecemos. Agradeço também ao Welberth, Robson pela atenção em todos os detalhes, a Luciene, Claudia, Lilian, Elisa, Tatiana.
Já estamos sentindo muitaaaaaa saudade de cada momento que vivemos, de cada detalhe criado juntos, no final foi tudo muito gratificante.
69) MEDICINA - BAHIANA ( Darcya Criss leite Rocha )
SALVADOR – BA
De forma geral, a Qtal Promoções se mostrou bastante organizada, atendendo a necessidade dos formandos!
68) MEDICINA - BAHIANA ( Tássio Andrade Reis )
SALVADOR – BA
O baile foi fantástico.
67) MEDICINA - BAHIANA ( Thaise Pedreira )
SALVADOR – BA
Foi tudo maravilhoso! Não tem nem o que ser dito!
66) MEDICINA – BAHIANA ( Bruna Bittencourt Aguiar Cunha )
SALVADOR - BA
Fiquei impressionada com a organização do evento. Superou a minha expectativa.
65) MEDICINA – UFBA ( Paloma de Oliveira Almeida )
SALVADOR – BA
Desde o dia em que tive a oportunidade de participar de um evento promovido pela QTal, soube que queria essa empresa realizando minha
formatura, pois gostei da organização e do compromisso da equipe. Agradeço por tudo e por terem proporcionado essa festa tão linda que vivenciei.
64) MEDICINA – UFBA (Marcelio Flávio Piccolo de Farias )
SALVADOR – BA
Superaram e muito as minhas expectativas para os eventos da formatura. Estava tudo muito bonito e de muito bom gosto. Obrigado a Bruno e
Tatiana pelo apoio e paciência em nos atender sempre!
63) MEDICINA – UFBA (Thais Siqueira Costa dos Santos)
SALVADOR – BA
Eu como membro da comissão fiquei bastante realizada com a solenidade e a festa. Mesmo participando de todo o processo de organização, a Qtal
conseguiu superara minhas expectativas e fazer uma festa linda que agradou a todos os meus convidados.
62) DIREITO – CATÓLICA (Andrea Silva Santana)
SALVADOR – B.A
A Qtal realizou meu sonho de formatura com eventos de muito bom gosto, notadamente o baile de gala. Foram dias inesquecíveis!
61) DIREITO – CATÓLICA (Tatiana Bittencourt da Silva)
SALVADOR – B.A
Quero agradecer de coração a vocês por tudo que vocês fizeram na minha formatura. Não sei descrever a emoção que senti naqueles três dias,
notadamente por estar acompanhada de pessoas tão especiais como vocês. Tenham certeza que vocês abrilhantaram este meu momento único, não
seria tão maravilhoso sem a Qtal. Muito obrigada!
60) DIREITO – CATÓLICA (Tais Carramenha)
SALVADOR – B.A
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Agradeço ao apoio e paciência que tiveram conosco durante esse tempo. Estávamos todos tão felizes, que o resultado superou nossas expectativas.
A toda equipe, agradeço em nome da comissão, mas em especial à Luciene e ao Bruno, muitíssimo obrigada por tudo!! Pela paciência, cuidado,
atenção e carinho pelo nosso evento. Nossa turma foi muito complicada e a formatura foi um sucesso. Muito obrigada. (ps: Bruno, me emocionei
com meu telão Vegas! Muito obrigada!) Continuem assim! Super indico vocês!
59) ASPIRANTES- POLÍCIA MILITAR – BA (Tâmiles)
SALVADOR – B.A
A empresa foi o espelho de Bruno, por ele ter estado sempre presente nos eventos e ter demonstrado preocupação e dedicação, fico satisfeita com o
serviço. A solenidade foi perfeita, um conto de fadas. O baile foi bonito, a festa dos 100 dias foi muito boa e o culto ecumênico foi satisfatório.
58) BUFFET DOCE DOCÊ (Nilson Portela)
SALVADOR – B.A
Vocês trabalham muito bem, são organizados.
57) ASPIRANTES - POLÍCIA MILITAR - BA (Comissão de formatura - |Placa)
SALVADOR – B.A
Ao Sr. Walson Bruno de Almeida, em reconhecimento à consideração e ao carinho dispensados aos aspirantes 2011
56) ASPIRANTES - POLÍCIA MILITAR – BA (Eric de Souza de Lima)
SALVADOR – B.A
Gostei muito da organização com que foi conduzido o baile das espadas, meus familiares ficaram muito felizes e eu me senti muito bem em poder
ter oferecido aos meus convidados uma festa tão bacana.
55) ASPIRANTES- POLÍCIA MILITAR - BA (Rafael Lyra Gaspar da Costa)
SALVADOR – B.A
Serviço de primeira qualidade, pronto atendimento e excelente custo benefício fazem desta empresa a melhor e por conseguinte, a líder de mercado.
54) ASPIRANTES - POLÍCIA MILITAR – BA (Carlos Augusto Moura Trigo)
SALVADOR – B.A
A empresa mostrou competência, dedicação e transparência em todo o processo.
53) ASPIRANTES - POLÍCIA MILITAR - BA (Dimas Edson Silva Ameno)
SALVADOR – B.A
A Qtal superou minhas expectativas, simplesmente demais os eventos.
52) ASPIRANTES - POLÍCIA MILITAR - BA (Milena Freitas Mascarenhas)
SALVADOR – B.A
Os serviços resumiram-se em uma palavra: qualidade
51) DIREITO – RUY BARBOSA (Juraci Manoel França dos Santos Júnior)
SALVADOR – B.A
Vocês são uma empresa muito profissional, e presta um serviço de alto nível.
50) DIREITO – RUY BARBOSA (Nathália Araújo César)
SALVADOR – B.A
Os funcionários são muito simpáticos e dispostos a atender aos nossos problemas. O bom gosto e a criatividade foram os destaques. Inovou em
muitos aspectos!
49) DIREITO – RUY BARBOSA (Thais Fernanda Souza)
SALVADOR – B.A
Fui bem atendida e a empresa não deixou a desejar na realização dos eventos.
48) DIREITO – RUY BARBOSA (Gabriela de Souza Cerqueira)
SALVADOR – B.A
Em suma: Excelente!!!!
47) DIREIT – RUY BAEBOSA ( Maria Adelina Garcez Valença )
SALVADOR – BA
Recomendo a Qtal! Bom trabalho!
46) DIREITO – RUY BARBOSA ( David Roldan Vilasboas Lama )
SALVADOR – BA
Empresa séria e comprometida com o trabalho prestado.
45) DIREITO – CATÓLICA (Hosana Cardoso Nascimento)
SALVADOR – B.A
A Qtal me surpreendeu positivamente em todos os sentidos. Tudo o que previamente combinamos e decidimos como seria, foi muito mais do que o
esperado.a organização, o atendimento ao formando durante os eventos, a limpeza, a gentileza das recepcionistas, tudo, foi tudo muito bem
preparado e finalizado. Sem sombra de dúvidas, o baile foi um dos melhores que eu e meus convidados presenciamos, como formanda me senti
realmente a rainha do dia, e acredito que todas se sentiram assim. E apesar do local não estar pronto para uma festa com o porte da que a nossa festa
exigia, nenhum convidado percebeu isso, parecia que aquele lugar era exatamente do jeito que a Qtal colocou, conforto, sofisticação e beleza. Fora
as surpresas maravilhosas que vocês prepararam para gente.. Tudo o que desejei e sonhei para minha formatura!!!
44) DIREITO – CATÓLICA (Luana Falcão)
SALVADOR – B.A
A Qtal me surpreendeu e diante das empresas mais procuradas em Salvador, com certeza a Qtal foi a que teve melhor resultado, tornando este
momento especial um marco nas minhas lembranças. O culto ecumênico, a colação de grau e o baile estavam impecáveis em organização. Todos os
ambientes estavam lindos.
43) DIREITO - CATÓLICA (Indira Damasceno)
SALVADOR – B.A
Um trabalho excelente e muito bem feito. Nos surpreendeu positivamente, fazendo da nossa festa, a melhor de todas as formaturas já realizada em
Salvador.
42) DIREITO – CATÓLICA (Zeilton de Sena Pinto)
SALVADOR – B.A
Continuem na qualidade.
41) FISIOTERAPIA - UNIJORGE (Jilmar dos Santos)
SALVADOR – B.A
Atendimento e disposição da equipe nota 10!!! Obrigado a todos da Qtal!!!
40) FISIOTERAPIA - UNIJORGE (Taline Alves)
SALVADOR – B.A
A equipe da Qtal está de parabéns!!! Nossa formatura foi linda...A Qtal conseguiu atender aos nossos desejos.Obrigada a todos, um abraço especial
ao Bruno.
39) ENFERMAGEM – UNIJORGE (Caline Vasconcelos)
SALVADOR – B.A
A empresa de maneira geral se fez presente e nos passou a confiança que precisávamos para realizar nosso sonho.Nossa formatura foi a mais
comentada da faculdade.Convidados disseram que nunca tinham ido a um baile daquele porte em Salvador.A empresa esteve ao nosso lado e juntos
conseguimos construir um evento PERFEITO. É a melhor empresa de formatura de Salvador,sem dúvidas .Obrigada por tudo!!!!
38) ENFERMAGEM - UNIJORGE (Cristiani Stelitano)
SALVADOR – B.A
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A prestação do Serviço foi além do que eu imaginava.Vocês realmente fizeram um sonho torna-se realidade.Não esquecerei nunca todas as emoções
que senti quando vi o resultado de todas aquelas reuniões exaustivas.Bruno você foi 10!!!! Família Qtal OBRIGADA POR TUDO!!!!!!
37) ENFERMAGEM - UNIJORGE (Antônio Carlos Júnior)
SALVADOR – B.A
Vocês fizeram eventos que marcaram a vida dos formandos e familiares.Parabéns!!!! Sucesso Sempre!!!!!
36) ENFERMAGEM - UNIJORGE (Davi Reis)
SALVADOR – B.A
A formatura é a realização de um sonho,uma conquista.A Qtal Promoções comprou os nossos sonhos e melhor, os tornou realidade.Foi isso que
aconteceu.A empresa, na pessoa “EXTRAORDINÁRIA” de Walson Bruno, nos acompanhou,nos orientou em todo processo.Como presidente da
comissão de formatura,estou dentro do processo de criação e realização.Se pudesse classificaria a Qtal como uma emprese EXCEPCIONAL!!!!!!!
35) ENFERMAGEM - UNIJORGE ( Caline Vasconcelos)
SALVADOR – B.A
Gostaria de agradecer a todos que ajudaram a organizar a nossa formatura... o que foi aquilo?
Todos... todos ficarão pasmos com o que foi feito??? Eu não acreditei que a aquilo tudo estava alí...
Gostaria de agradecer a toda equipe da Kello... vc's são maravilhosos!!!!!! Cada um mais atencioso do que outro, pacientes, compreensivos... super
engraçados!!! A Galera adorou vc's. Welberth!! Pensei que vc fosse como Lombardi... que só ficaria na voz mas... Adorei te conhecer. Perdoe os
transtornos e valeu pela força, compreensão e disponibilidade. Bruno "Brunão", rsrss... vc foi sensacional! Sempre esteve ao nosso lado, nos ajudou
a ter força para enfrentar todos os transtornos que enfrentamos! Muito obrigada mesmo!!!!!
Tati valeu por tudo! Você foi maravilhosa... Sempre disposta a ajudar!
A todas as Lu's (Luana, Luciene, Lilian...) desculpa pelos transtornos e muito obrigada pela compreensão e apoio!
Disponibilidade e proatividade são as palavras que caracterizem vc's. Nunca tinha visto duas empresas tão maravilhosas quanto vc's. Q'tal e Kello se
completam e trabalham em perfeita sintonia. Não existia domingo nem feriado... sempre que precisávamos falar com algum de vc's sempre
dispostos e realmente resolviam tudo. Vc's são D+++!!! Estava tudo PERFEITO!!!!!!!!!
34) ENFERMAGEM - UNIJORGE (Adriano Oliveira Santos)
SALVADOR – B.A
Gostaria de agradecer a Qtal pela organização e estrutura do evento, tudo foi bem organizado parabéns a todos da equipe, estou muito feliz foi
lindo, estou até pensando em fazer outra graduação para esse momento com a Qtal de novo.
33) ENFERMAGEM - UNIJORGE (Davi Reis)
SALVADOR – B.A
Meus queridos parceiros da Qtal, venho através deste externar a imensa alegria que me invade o coração. No início era apenas sonho, vontade, hoje
é realização, e essa só foi possível por causa do profissionalismo de vocês. Obrigado Brunão de todo o meu coração. Obrigado por comprar
conosco o sonho, um sonho mais que especial e concretizá-lo da maneira que desejamos o que foi além das nossas expectativas. Sempre acreditei e
confiei em ti. Obrigado pelo respeito, pela consideração, Por tudo. Taty, Minha querida, te abusei tanto rsrsrs!! Obrigado por sempre estar pronta
para me ajudar, esclarecer, enfim, por tudo. Você é maravilhosa. Luana, obrigado pela paciência e compreensão nos momentos mais delicados, o
financeiro realmente sofre muuito ( rsrs ) Luciene obrigado por sua gentileza e simpatia! Lilian, que profissional em!! Meu muito obrigado!!!
Welbert, parabéns pelo seu profissionalismo, vc realmente fez acontecer. Obrigado a toda Equipe Qtal Promoções, por tratar a nossa formatura
realmente como singular. Todos estão comentando, desde a Unijorge as outras faculdades. Foi espetacular!!!!! Bruno obrigado mais uma vez.
Estou verdadeiramente sem palavras!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Obrigadoooooooooooooooooooo!
32) MEDICINA - BAHIANA (Ramsés Couyre)
SALVADOR – BA
Minha Formatura atendeu todas as minhas expectativas e dos meus convidados. Por muitas vezes me surpreendi com os serviços prestados pela
Qtal.Melhor não poderia ter sido.A Qtal está de parabéns!!!!!Muito Obrigado!!!!
31 ) MEDICINA - BAHIANA (Rodrigo Pimentel)
SALVADOR – BA
A Qtal conseguiu Surpreender até os membros da comissão de formatura.O relacionamento e o comprometimento foram excepcionais. Hoje é a
melhor empresa de formaturas de Salvador!!!!
30) DIREITO - UNIFACS (Joeline Araújo)
SALVADOR – B.A
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a vocês e a toda sua equipe, pela capacidade e bom gosto de transformar os sonhos de outras
pessoas em realidade! Realmente, superou todas as nossas expectativas, inclusive as da comissão! Estamos até hoje extasiados, tanto os formandos
como os convidados, que foram unânimes em afirmar que foi a melhor formatura que já foram nos últimos tempos! Podem ter certeza que, com
estes eventos vocês terão o reconhecimento que merecem aqui na terrinha! Depois de tanta agonia, melhor seria impossível! Muito obrigada por
tudo! Como já tinha dito para Bruno, a única coisa que não tivemos dor de cabeça foi com vocês, sempre tivemos a certeza que Foi a escolha certa,
sentirei saudades!
29) DIREITO - UNIFACS (Camila Silva de Carvalho)
SALVADOR – BA
A empresa prestou o serviço com muita qualidade e competência ,agregando satisfação,pontualidade e dedicação.Parabéns pelo excelente serviço
prestado e obrigado pela dedicação em fazer da nossa formatura uma das melhores que Salvador já presenciou.
28) DIREITO - UNIFACS (Renata Zacarias Esteves e Silva)
SALVADOR – BA
Inicialmente, desconfiei da qualidade da produção do evento, pois qualquer problema apresentado a Bruno era por ele respondido com “calma, tudo
é ótimo e maravilhoso, você vai ver,essa será a melhor formatura” ,etc ,o que parecia “conversa” mas no fim das contas,pude perceber que ele
estava certo,pois adorei tudo na formatura.Tudo de muito bom gosto.Parabéns!
27) DIREITO – UNIFACS ( Jamile Lobão Teixeira )
SALVADOR – BA
Gostei muito da organização do baile, da decoração, da arrumação e disposição das mesas.Na colação,também houve uma ótima decoração do
ambiente,assim como na organização do espaço.Além disso,foi ótima a numerosa quantidade de cadeiras para se sentar na colação.
26) BUFFET AMÉLIA EVENTOS (Maria Amélia D. Filgueiros)
SALVADOR – BA
A Qtal Promoções está de parabéns com a decoração,com o trabalho que vem desenvolvendo em Salvador - BA – Parabéns.
25) DIREITO - UNIFACS (Eduardo Loula Novais de Paula)
SALVADOR – BA
Fiquei muito satisfeito com o baile, feito de forma personalizada, fora da “mesmice” dos bailes que acontecem em Salvador.
24) DIREITO - UNIFACS ( Joeline Araujo Souza)
SALVADOR – BA
Não canso de ouvir meus parentes e amigos dizerem que foi a melhor formatura que já foram na vida! E olha que eles já foram para várias!
Obrigada, mais uma vez, por tornar este momento tão especial e único em nossas vidas! Vocês merecem todo reconhecimento e parabenização.
23) ENFERMAGEM – FACULDADE SANTO ANTÔNIO ALAGOINHAS (Cláudia Pires)
ALAGOINHAS - BA
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Participei da comissão de formatura e o que pude observar é que o grupo Qtal estava sempre a disposição para tirar qualquer dúvida e aberta a
negociações. Pessoas que tive contato direto (Bruno e Welberth),foram pessoas de uma simpatia esplêndida,gentis e flexíveis a negociações.
22) DIREITO - CATÓLICA (Elisa Figueredo Mascarenhas)
SALVADOR – BA
Dentre os problemas que surgiram para a realização dos nossos eventos (fechamento para reforma do principal auditório de Salvador),a Qtal
apresentou soluções rápidas e satisfatórias.
21) ENFERMAGEM – FACULDADE SANTO ANTÔNIO ALAGOINHAS (Andréia Paixão)
ALAGOINHAS - BA
Parabéns, vocês foram nota 1.000. Todos na cidade é só o que falam.
Equipe bastante preparada. Valeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
20) ENFERMAGEM – FACULDADE SANTO ANTÔNIO ALAGOINHAS (Andréia Nascimento)
ALAGOINHAS - BA
Boa tarde!Equipe da Qtal ,primeiro quero agradecer pelo belíssimo evento,Alagoinhas e a Faculdade Santo Antônio ,ficaram impressionados com
a organização e competência de vocês.E eu estou feliz por confiar no trabalho de vocês,que tem nota 10000000000000000000000......Parabéns!
19) ENFERMAGEM – SÃO THOMAZ DE AQUINO (David Robson S. Lima)
SALVADOR – BA
Continuem trabalhando afim de atingir sempre a excelência.
18) ENFERMAGEM – SÃO THOMAZ DE AQUINO ( Cléia Pereira de J.Santana)
SALVADOR – BA
A Qtal Promoções me deixou muito satisfeita com minha escolha, fiquei orgulhosa do Baile, Amei tudo. Parabéns.A Qtal Promoções me
surpreendeu,foi tudo muito bem organizado e as vestes dos profissionais de bom gosto.
17) ENFERMAGEM – SÃO THOMAZ DE AQUINO (Milene Cardoso Nascimento)
SALVADOR – BA
A parceria, ou melhor o vinculo que a Qtal cria com seus clientes é essencial para um trabalho satisfatório.E foi assim que eu vi e comprovei o
resultado positivo,me surpreendendo com o seu glamur e organização.Fiz parte da comissão de formatura e posso assegurar os parceiros que vocês
foram,amigos, flexíveis,pacientes.Continuem ofertando aos formandos o café da manhã maravilhoso.
16) CASA ESPETÁCULO – KARINA LIVRO (ENFERMAGEM – SÃO THOMAZ DE AQUINO)
SALVADOR – B.A
Em primeiro lugar gostaríamos de parabenizar todos vocês pela realização do evento aqui na Espetáculo. Foi sensacional! Vocês estão sem sombra
de dúvidas, de parabéns. Ficamos muito satisfeitos e tenho certeza que os formandos também. Foi tudo feito com muita competência, organização e
pontualidade. Sucesso hoje e sempre.
15) ENFERMAGEM – SÃO THOMAZ DE AQUINO (Comissão de formatura)
SALVADOR – B.A
Os formandos da turma de enfermagem 2009.1 da FSTA. Agradece a empresa Qtal pelo empenho e dedicação na realização do nosso sonho.
Obrigada. Comissão de formatura.
14) ENFERMAGEM – SÃO THOMAZ DE AQUINO (Neide Fernandes )
SALVADOR – B.A
Vocês da Qtal estão de parabéns! O evento da FSTA que foi organizado por vocês, ficou simplesmente lindo. Eu indico...
13) ENFERMAGEM – SÃO THOMAZ DE AQUINO (Claudia Maria Bispo )
SALVADOR – B.A
Quero agradecer a todos vocês da empresa Qtal, por fazerem meu sonho realidade tudo foi muito lindo; missa, solenidade e o baile um sucesso.
Valeu mesmo muito obrigada!
12) ENFERMAGEM – SÃO THOMAZ DE AQUINO (Marta M. Monteiro e Marta Rosângela S. Meneses )
SALVADOR – B.A
Parabenizamos a Qtal pela organização da colação de grau dos alunos do turno vespertino, excelente... já está tendo repercussão e comentários
positivos na cidades de Salvador .Apesar de muitos não fazerem a festa com vocês, mas estamos cientes da competência da empresa. Desde já deixo
parabéns especial para Tatiane e Bruno pela atenção e dedicação a todos os formandos apesar de muitas dificuldades. Um abraço e felicidades para
todos.
11) ENFERMAGEM – SÃO THOMAZ DE AQUINO (David Robson)
SALVADOR – B.A
Gostaria de agradecer pelo belo trabalho que vocês realizaram na nossa formatura. Que Deus abençoe todas as trajetórias de vocês e que a
felicidade que nos proporcionou, seja mil vezes para vocês. Grande abraço!!!
10) MEDICINA - BAHIANA (Paula Cathalá Muccini)
SALVADOR – B.A
Venho através desta, agradecer pela festa linda que vocês fizeram. Eu tinha a certeza de que seria perfeita, pois, durante esses anos trabalhando
juntos, discutindo as melhores opções, às vezes perdendo a cabeça... pude perceber que a QTAL cumpriria as suas promessas como de fato ocorreu.
Agradeço a Bruno, particularmente, pessoa que se mostrou competente e realmente mostrou que chegou no mercado de Salvador para ficar. Só
tenho elogios para a empresa! Estou muito feliz em ter escolhido vocês para realizar o nosso sonho. Não teria sido melhor! Muito obrigada a Bruno
e a todos da Qtal que colaboraram para que tudo desse certo.
09) MEDICINA - BAHIANA (Rachel Quadros)
SALVADOR – B.A
Mais uma vez gostaria de parabenizar a vocês e pedir para que deixe meu nome à disposição para referência dos seus futuros clientes. Fiquei muito
satisfeita!!! Obrigada por tudo.
08) MEDICINA - UFBA (Cristiana Bittencourt. Andrade)
SALVADOR – B.A
É uma empresa séria e competente, com eficiência que veio para o mercado de Salvador para ficar!
07) MEDICINA - UFBA (Camila Dias Rabello)
SALVADOR – B.A
A Qtal conseguiu concretizar o nosso sonho de uma festa diferente e muito mais elegante. Este foi o ponto alto da atuação de vocês. Parabéns,
fizeram um trabalho inesquecível!!!
06) MEDICINA - UFBA (Fernanda Azevedo Jesuíno)
SALVADOR – B.A
Apesar de acompanhar o projeto de perto desde o início, fiquei surpresa com a decoração do baile. A proposta foi inovar e tornar um galpão de
exposição agropecuária em um verdadeiro salão de festas. Vocês conseguiram!!
05) BUFFET ADA EVENTOS LTDA ( Carlos Pimentel)
SALVADOR – B.A
Sem comentários, valeu a ousadia, estão de Parabéns!
04) BUFFET MARROM GLACÊ (Maria das Graças A. Santos)
SALVADOR – B.A
Foi preciso uma empresa de outro estado vir fazer a demonstração de um excelente serviço; as empresas locais ficam para trás. Desejo que a Qtal
venha outras vezes, gostei muito do trabalho da referida empresa.
03) BUFFET MARILU REBOUÇAS (Marilu Rebouças Costa)
SALVADOR – B.A
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Continuem fazendo este trabalho bem organizado. Parabéns!
02) ADMINISTRAÇÃO - UNISUL EUNÁPOLIS ( Eduarda de Oliveira Brand )
EUNAPOLIS - BA
Foi tudo maravilhoso e digno de aplausos. Até hoje, passado um mês, ouvimos comentários sobre o glamour de nosso baile e sobre como tudo deu
tão certo. Devemos muito deste sucesso à sua doação de tempo, paciência, carinho, atenção e devoção. Sucesso! Espero vê-los por aqui em 2004,
2005, 2006 ...
1) ADMINISTRAÇÃO - UNISULBAHIA (Giulyano Martins Formiga de Moraes)
EUNAPOLIS - BA
Parabéns a toda equipe da Qtal Promoções. Espero fazer um outro curso para poder contrata-los, novamente.

7

