TAL

PROMOÇÕES

DEPOIMENTOS DE CLIENTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
“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.
137) MEDICINA – UFMG (Gabriella Lopes)
BH - MG
Gostaria de expressar mais uma vez, em nome de toda a comissão e da turma, a satisfação integral que tivemos em trabalhar com a Qtal durante
todos esses anos. Não poderia ter sido diferente: culto, colação, baile e pós-baile impecáveis! Melhor impossível! Obrigada a cada funcionário pela
eficiência!
136) MEDICINA – UFMG (Tatiana Vaz horta Xavier)
BH - MG
Equipe bem coordenada e comprometida com o trabalho.
135) MEDICINA – UFMG (Lidia Alberoni)
BH - MG
Todos da Qtal foram extremamente profissionais e atenciosos. Os eventos foram muito bem organizados e os problemas que houveram foram
devida e instantaneamente resolvidos. O serviço do cerimonial foi impecável para a minha formatura, não tenho críticas. Sugiro que continuem no
mercado de cerimoniais de BH e disseminem a organização de eventos com praticidade, realismo e eficiência.
134) MEDICINA – UFMG (Giselle Maria de Rodrigues Pereira)
BH - MG
A equipe da Qtal foi escolhida pela seriedade e compromisso demonstrados nos primeiros encontros e indicação de outras comissões. Não nos
arrependemos em nenhum momento da escolha, nossos eventos foram muito bem preparados e cada detalhe foi previsto e revisado. Fomos
orientados em tudo que precisávamos e sempre tratados com educação e disponibilidade. Lidaram de acordo com as características de nossa turma
atendendo sempre as nossas peculiaridades. Não temos como agradecer
133) MEDICINA – UFMG (Ana Luiza Neves Vieira)
BH - MG
A Qtal me surpreendeu de forma maravilhosa durante todo esse complicado processo de formatura. Assim que conheci o trabalho e a proposta da
empresa comecei a confiar de olhos fechados fiquei muito menos preocupada do que acho que poderia ficar! Agradeço imensamente,
principalmente ao Welbert, mas a toda equipe que sempre foi muito solicita e que sempre nos alimentou muito bem, Parabéns e continue sempre
assim!
132) MEDICINA– FASEH (Lígia Maria Alves dos Santos)
VESPASIANO - MG
Gostaria de agradecer a equipe da Qtal pela atenção e empenho na realização dos eventos da minha formatura.
131) MEDICINA – UFMG (Bruno Antônio Maciente)
BH - MG
Vocês da Qtal, mais uma vez deram um show de profissionalismo, nos auxiliando sempre que necessário e, ao mesmo tempo, permitindo que
déssemos a nossa cara aos nossos eventos. Obrigado pelo apoio, pelo profissionalismo e por ajudar tornar um sonho de uma vida inteira possível e
inesquecível.
130) MEDICINA – UFMG (Gabriela Carolina Lacerda)
BH - MG
A Qtal conseguiu nos guiar na realização de um projeto de forma praticamente perfeita.
129) MEDICINA – UFMG (Leandro Penna)
BH - MG
Gostaria de agradecer a Qtal Promoções, pela dedicação e emprenho nos eventos da turma 131. Vocês realmente fizeram com que nossas idéias e
ideais se tornassem o melhor de tudo. Meus sinceros muito obrigado!
128) MEDICINA – UFMG (Marcelo Albuquerque)
BH - MG
Foi tudo muito bom, principalmente pela ajuda do Welberth.
127) MEDICINA– UFMG (Raquel Lage Ribeiro)
BH - MG
Muito obrigada a todos da Qtal por nos ajudarem em um momento tão importante e facilitar a organização da nossa festa.
126) MEDICINA – UFMG (Stephanie Saliba de Freitas)
BH - MG
Ficamos muito satisfeitos com o trabalho de toda a equipe da Qtal, que sempre nos atendeu com cordialidade tentando traduzir nossas expectativas
para o evento e tornando-as possíveis.
125) MEDICINA – FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA (Bárbara Cardoso)
BARBACENA - MG
Gostaria de agradecer a todos da Equipe Qtal, especialmente ao Welberth, pela paciência e ajuda em todos os momentos! Nossa formatura foi um
sucesso, rende elogios até hoje, e devemos parte disso á vocês!!!Obrigada por tudo!!!
124) MEDICNA –UFMG (Flávia Albuquerque)
BH - MG
Agradeço a toda equipe da Qtal pela qualidade do serviço prestado e pela atenção que nos foi dada. Em especial ao Welberth, pelo carinho para
com nossa turma.
123) MEDICINA – FASEH (Fernanda Beatriz Silva)
VESPASIANO - MG
Todos os problemas que tivemos durante a comissão foram porque não escutamos a Qtal e mesmo assim fomos apoiados pela própria Qtal.
Eficiência e experiência!
122) DIREITO – PUC (Isabela e Taylise)
BH - MG
Primeiramente, gostaríamos de agradecer por toda a assistência prestada (e pela paciência) não só durante os eventos, mas durante todos esses anos
de preparação. Os eventos foram muito bons e superaram nossas expectativas. Recebemos muitos elogios e parte de todo esse sucesso é de vocês,
profissionais da Qtal.
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121) ENFERMAGEM – FASEH (Josy Ane Santos Maia)
VESPASIANO - MG
Todos muito competentes e atenciosos. Obrigada por tudo e vocês estão no caminho certo!!!
120) DIREITO – UNIFEMM. (Jairo de Oliveira Mattos)
SETE LAGOAS - MG
Bastante agradável o relacionamento contratual com a empresa Qtal Promoções.
119) FARMÁCIA – UFOP (Bruno Neves Nunes).
OURO PRETO - MG
Como já mencionado, satisfeito pelo atendimento e por todos os serviços prestados.
118) CELEBRAR FLORES E DECORAÇÕES
BH-MG
Para nós foi uma honra fazermos parte do sucesso da formatura de Medicina/UFMG, esperamos que em próximos eventos possamos surpreender e
sermos aptos à esta parceria.
117) MEDICINA – UFMG (Wallace Espada).
BH-MG
Gostei muito do trabalho da Qtal. Todos muito bem informados, experientes, educados e profissionais. Sempre que possível recomendarei a Qtal
Promoções.
116) ODONTOLOGIA – PUC MINAS (Cristiano Leite Praça Filho).
BH-MG
Gostei muito do trabalho da Qtal. Todos muito bem informados, experientes, educados e profissionais. Sempre que possível recomendarei a Qtal
Promoções.
115) MEDICINA - BARBACENA (Ricardo Jorge Nakanami).
BARBACENA – MG
Aproveito a oportunidade para agradecer-lhes por todo trabalho prestado referente à nossa formatura. Fiquei muito feliz ao verificar que todo o
trabalho foi desempenhado com sucesso, superando as minhas expectativas, às dos colegas e de familiares. Muito obrigado, mesmo! E pode
acreditar, o serviço de vocês foi muito bem comentado e, com certeza, será recomendado!
114) MEDICINA - BARBACENA (Fernando Augusto)
BARBACENA - MG
O serviço foi completo ao comparado com os outros cerimoniais.
113) NUTRIÇÃO – UNI-BH (Marcela Horta)
BH-MG
Estou muito satisfeita com os serviços da Qtal e principalmente com o carinho, paciência e educação de todos vocês.
112) RENZO MAIA (Decorações)
BH-MG
Agradecemos novamente a competência e o profissionalismo, que, mais uma vez nos auxiliou para que o nosso evento fosse um sucesso. Estamos
muito satisfeitos com esta parceria, e, contamos com vocês nos próximos trabalhos a serem realizados neste ano que se inicia. Para que juntos
alcancemos mais uma etapa de sucesso e dedicação, pois, formamos uma grande equipe.
111) PSICOLOGIA – PUC (Fabíola Melo)
BH-MG
Agradeço a todos pelo inesquecível trabalho. Muito obrigado pela compreensão.
110) PSICOLOGIA – PUC (Karyna de Oliveira)
BH-MG
Agradeço ao cerimonial pela maneira em que acolheu a comissão de formatura e os formandos, principalmente nos momentos de desespero. Muito
obrigada!
109) DIREITO – UFMG (Vivian Barros)
BH-MG
No curto período que nos relacionamos com a Empresa, à impressão que ficou foi de compromisso e seriedade no desempenho do trabalho. Além
disso foram muito competentes e sempre se mostraram disponíveis para nós atender.
108) NUTRIÇÃO - UNI-BH (Grazielle)
BH-MG
Gostaríamos de agradecer a todos da Qtal pelo apoio, força e dedicação que tiveram com a gente durante este tempo.
107) NUTRIÇÃO – UNI-BH (Lívia Pinheiro)
BH-MG
Se não fossem por vocês nada sairia tão perfeito. Nunca deixem de ser assim: Atenciosos, prestativos e conseqüentemente com isso tornaram nossos
amigos. Que Deus abençoe a todos.
106) FARMÁCIA – UFOP (Luiz Alberto)
OURO PRETO - MG
A comissão de formatura fica muito grata pela dedicação e atenção nos momentos que antecederam durante e posteriormente a formatura.
105) MEDICINA – UFMG (Luciana Gonçalves)
BH-MG
Trabalhar com esta empresa foi uma excelente experiência. Foi muito bom conhece-los e gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho.
104) MEDICINA – UFMG (Isabela)
BH-MG
A Qtal Promoções atendeu no possível o que se esperava. Parabenizo a todos.
103) FISIOTERAPIA - BARBACENA (Walter Luiz)
BARBACENA - MG
A eficiência e boa vontade na execução dos serviços nos surpreenderam. Muito obrigado!
102) MEDICINA - UFMG (Marcel Felipe)
BH-MG
Caros amigos da Qtal, o profissionalismo e o carinho dispensados à nossa turma conquistaram nossa confiança e, sobretudo, a nossa amizade.
Obrigado por ajudarem a abrilhantar nossa formatura. Um grande abraço.
101) MEDICINA – UFMG - Renzo Maia (Decorador)
BH-MG
Mais uma vez nosso evento foi realizado com sucesso! Gostaríamos de agradecer sua competência e profissionalismo, características peculiares a
sua empresa. É com isso que contaremos para os próximos trabalhos. Estamos muito satisfeitos com os resultados que temos apresentado e com o
nome que estamos construindo no mercado, fruto de experiência, esforço e trabalho em equipe.
100) INTRAMED – MINAS GERAIS (Guilherme Zanini Rocha)
BH - MG
Parabéns pelo apoio, logística, profissionalismo e ética presente em todas as suas atitudes. São com parcerias como estas que conseguimos melhorar
a formação dos novos médicos desta faculdade. Em nome do CMD e Faculdade agradeço o apoio dado à Intramed.
99) TERAPIA OCUPACIONAL – FCMMG (Lídia Siqueira)
BH-MG
É uma empresa séria que apóia e programa os eventos de uma forma dura, fato de suma importância na vida acadêmica. Parabéns pelo empenho a
nós dedicadas.
98) FISIOTERAPIA – PUC (Carolina Nunes)
BH-MG
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A escolha deste cerimonial foi essencial para o sucesso dos nossos eventos. Parabéns a toda equipe da Qtal.
97) TERAPIA OCUPACIONAL – FCMMG (Flávia Benício)
BH-MG
Formar é um sonho, e a Qtal nos ajudou nos momentos mais difíceis para uma cerimônia maravilhosa tornando o sonho de todos uma realidade.
96) DIREITO – PUC CONTAGEM (Flávia Helena)
CONTAGEM - MG
Sempre prontos a nos atender a Qtal mostrou-se essencialmente profissional no desempenho das atividades oferecidas. Muito obrigado por nos
ajudar na idealização de um momento único nas nossas vidas!
95) DIREITO – PUC CONTAGEM (Renata Almeida)
CONTAGEM - MG
Muita felicidade poder contar com uma equipe tão competente e agradável. Além da competência destaco a honestidade de todos. Percebemos que
fomos assessorados por pessoas maravilhosas.
94) MEDICINA - BARBACENA (Paula Alves)
BARBACENA - MG
Agradeço o apoio, a organização e por terem tornado real e perfeito um grande sonho.
93) ODONTOLOGIA – PUC (Mônica Teixeira)
BH-MG
Gostaríamos de agradecer a todos da Qtal pela atenção, paciência, compreensão e suporte em todos os momentos; inclusive nos mais difíceis
quando achamos que não íamos conseguir. A vocês o nosso eterno obrigado !
92 ) VETERINÁRIA – PUC BETIM (Elisa Rosa)
BETIM - MG
Vocês estavam sempre dispostos a resolver nossos problemas, tivemos todo o apoio necessário para realizarmos tudo da melhor maneira. Obrigado!
91) VETERINÁRIA – PUC BETIM (Camila Lages)
BETIM - MG
Ficamos muito felizes com o resultado de nossa formatura. A Qtal nos deu idéias e nos ofereceu profissionais de altíssima qualidade, que fizeram de
nossa formatura um momento muito especial.
90) FISIOTERAPIA -UNIPAC – BARBACENA (Cláudia Maria Miranda)
BARBACENA - MG
Embora não tenhamos contratado todos os serviços oferecidos pela empresa, a proposta foi cumprida, satisfazendo as expectativas.
89) MEDICINA - BARBACENA (Maxwell Massahud)
BARBACENA - MG
A equipe da Qtal Promoções organizou nossos eventos com muita competência e profissionalismo. Sendo parte fundamental para o sucesso da
nossa formatura. Parabéns a toda equipe !!!
88) MEDICINA - BARBACENA (Ricardo Honório Gonçalves)
BARBACENA - MG
Competência e amizade acima de tudo, essa é a frase que define meus companheiros da Qtal Promoções.
87) NUTRIÇÃO - UFOP (Karina Cristina Castro Xavier)
OURO PRETO - MG
A equipe da Qtal promoções está de parabéns pelo serviço de qualidade prestado. Recebi elogios de várias pessoas que se referiram à formatura
como um dos eventos mais bonitos e bem organizados que há muito não se via. Obrigada pela atenção. Um forte abraço.
86) ENGENHARIA MECÂNICA – CEFET (Diogo Silva Magalhães)
BH-MG
Fomos atendidos sempre de uma forma excelente. A Qtal se esforçou muito para que pudéssemos realizar a festa dentro de nossas condições
financeiras que eram baixas. E mesmo assim a festa foi excelente.
85) ENGENHARIA MECÂNICA – CEFET (Helton Ferreira Costa Reis)
BH-MG
Parabenizo a todos pela dedicação aos clientes e pela busca continua de melhoria.
84) ENGENHARIA CIVIL – PUC (Helaine Lima Delboni)
BH-MG
Gostei da atenção e dedicação depositados nos meus eventos. Obrigado pelo apoio sempre presente.....
83) PEDAGOGIA – UNI-BH (Amanda Almeida Calixto)
BH-MG
Vocês desempenharam um ótimo serviço, nos ajudando a solucionar todos os problemas. Agradeço a todos pela dedicação e o carinho. A formatura
foi um show e devo muito a vocês!
82) ODONTOLOGIA - PUC (Renata Aline dos Santos)
BH-MG
A empresa nos ofereceu muita segurança, desde o dia da exposição do trabalho. No decorrer da organização da formatura, podemos sempre contar
com o profissionalismo, simpatia e qualidade da mesma.
81) ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS – FAC. DE CIÊNCIAS HUMANAS (Hudson Barbosa Evaristo)
PEDRO LEOPOLDO - MG
A Qtal Promoções soube mostrar que está apta para atuar na prestação de serviços, pois demonstrou qualidade e presteza ao se comunicar com o
cliente e principalmente profissionalismo e experiência de sua equipe.
80) DIREITO– FADIVALE (Luciana Fátima Bahia)
GOVERNADOR VALADARES - MG
Os serviços prestados pela Qtal foram essenciais para o sucesso da nossa festa e abrilhantaram ainda mais a concretização do nosso sonho.
79) MEDICINA – FAC. MEDICINA BARBACENA (Danilo Gil Bichara)
BARBACENA - MG
Agradecemos a todos vocês os serviços oferecidos sempre de boa qualidade, o carinho, a atenção e a vontade de transformar nossos sonhos em
realidade, ora nos alertando, ora nos sugerindo, porém sempre lutando por nós. Tudo isso gerou o sucesso de nossa formatura, e o mais importante,
um sorriso estampado em todos nós, formandos.
78) PEDAGOGIA – UNI BH (Gilcimara Rodrigues Soares)
BH-MG
A Qtal Promoções é uma empresa séria e com ampla visão de mercado. Todos sem exceção, foram muito profissionais e gentis. Sempre que posso
indico esta empresa.
77) ODONTOLOGIA - PUC (Rodrigo Estevão Teixeira)
BH-MG
Gostei muito do profissionalismo com que fui tratado pela equipe da Qtal Promoções, sempre com muita atenção e disponibilidade, nunca se
esquecendo do objetivo maior que era nossa formatura. Todos estão de parabéns e podem ter certeza que estão no caminho do sucesso!
76) CURSO TÉCNICO DO CEFET – OURO PRETO (Nilson Efigênio Gomes)
OURO PRETO - MG
A comissão de Formatura do CEFET-OP/2002 vem, através desta cumprimentar a VSª. e a equipe de trabalho da Qtal Promoções pelos serviços
prestados, nos foi muito gratificante ouvir os bons comentários do nosso baile e até que fora o melhor baile da Escola Técnica. E este mérito não é
só nosso, é também da QTAL PROMOÇÕES e por isso venho agora, em nome daqueles que represento, agradecer a todos, apresentando-lhes o
nosso muito obrigado.
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75) DIREITO – MILTON CAMPOS (Maria Beatriz Fonseca da costa Biasutti)
BH-MG
Gostaria, do fundo do meu coração, agradecer a todos os integrantes da Qtal Promoções, por toda a paciência e profissionalismo, além da segurança
sempre transmitida nos momentos de maior tensão, o que só poderia ser realizado por quem tem seriedade, conhecimento do negócio e verdadeiro
amor pelo que faz. Saibam que a Qtal faz parte das nossas melhores lembranças!
74) FISIOTERAPIA – CIÊNCIAS MÉDICAS (Cláudia Mora Cruz Moreira)
BH-MG
A organização da Qtal Promoções é excelente e sua assessoria, se possível, ainda melhor.
73) PSICOLOGIA – UFMG (Lúcia Cristina Amado)
BH-MG
Acredito que por inexperiência deixamos de cobrar alguns detalhes das empresas prestadoras de serviços, mesmo sendo avisados pela equipe da
Qtal. Sendo assim não posso deixar de parabenizá-los pelo profissionalismo e experiência.
72) MEDICINA – UFMG (Marcelo Fernandes Denaro)
BH-MG
Gostaria de agradecer a Qtal Promoções por nos proporcionar tranqüilidade nos momentos difíceis da reta final de nossa formatura e muita emoção
durante os eventos que marcaram nossas vidas para sempre. Muito obrigado!
71) PSICOLOGIA – PUC (Juliana Almeida Cabral)
BH-MG
Acho que o Welberth e Bruno estiveram sempre disponíveis quando precisamos, mostrando muito boa vontade e cortesia. Assumindo a
responsabilidade e organização dos eventos. Nos deixaram tranqüilos para podermos aproveitarmos ao máximo um dos momentos mais felizes de
nossa vida.
70) ODONTOLOGIA - UFMG (Virgílio N. Barros Júnior)
BH-MG
A empresa atende ao programa proposto com eficiência e qualidade de serviços, o preço elevado é justificado pelo bom desempenho de toda a
equipe de trabalho.
69) ODONTOLOGIA– UFMG (Renato de Melo Mendes)
BH-MG
Das muitas empresas com as quais mantivemos contato durante a construção da nossa comissão, poucas foram tão prestativas quanto a Qtal nos foi,
que seja em relação a atendimento ou eficiência.
68) MEDICINA – FCMMG (George Samuel C. da Mota)
BH-MG
Muito satisfeito: 1- Sempre disponíveis para solucionar os problema
2- Eficiência na orientação desde os primeiros períodos
3- Estarem sempre com boa vontade em nos atender.
67) ODONTOLOGIA – UEMG – LAVRAS (Luiz Henrique G. Carvalho)
BH-MG
Tivemos o total apoio da empresa e “todos” os formandos ficaram muito satisfeitos.
Muito obrigado!
66) PSICOLOGIA - FUMEC (Luiza de M. Matos Ribeiro)
BH-MG
A Qtal Promoções nos atendeu de forma tranqüila e nos auxiliou bastante. Acredito que tudo foi resolvido a tempo, com confiança e pontualidade.
65) ARQUITETURA E URBANISMO - PUC (Ana Paula Costa)
BH-MG
Gostaria de agradecer e parabenizar à Qtal pela grande ajuda na organização e realização da formatura da minha turma. Não seria possível alcançar
o sucesso que obtivemos sem o auxílio dos serviços prestados por vocês. Obrigado.
64) ODONTOLOGIA - PUC (Luciane Raposo Faquineli)
BH-MG
O resultado final de nossa parceria foi muito bom!
63) ODONTOLOGIA – UFMG (Patrícia Farnese Lacerda)
BH-MG
Qtal Promoções é uma empresa idônea que realiza seu trabalho com qualidade e respeito aos seus clientes. Todos os serviços que solicitamos foram
encaminhados com clareza, objetividade e rapidez. Não tenho nenhuma crítica negativa a fazer sobre os serviços prestados. Se mais serviços não
foram executados, foi porque a comissão não os solicitou.
62) PSICOLOGIA – FUMEC (Júnia Carolina G. de Salles)
BH-MG
Os serviços prestados pela Qtal, atenderam as minhas expectativas e foram realizados sempre com muita disponibilidade, competência e qualidade.
61) MEDICINA - BARBACENA (Bruno S. Reis)
BARBACENA - MG
Fiquei muito satisfeito em trabalhar com a Qtal Promoções. È uma equipe séria, super profissional, capaz de propor melhorias e resolver os
problemas relacionados a formatura.
60) MESTRADO - UFLA (Nair Leonarda de Souza)
LAVRAS - MG
O fantástico da vida e Ter ao nosso lado, pessoas capazes de fazer de um pequeno momento, uma eterna felicidade. Assim foi nossa festa
juntamente com vocês!
59) PSICOLOGIA - UFMG (Márcia Honório de Oliveira e Silva)
BH-MG
Gostaria de agradecer a Qtal Promoções pela seriedade e profissionalismo da empresa. A Qtal foi nosso braço direito e acho que esse é o papel de
um cerimonial de Qualidade.
58) ODONTOLOGIA - UFMG (Carolina Reis)
BH-MG
Obrigada pela formatura maravilhosa que vocês nos ajudaram a fazer, alertando para as coisas importantes e/ou dispensáveis e a prestatividade que
resultou em uma bela celebração.
57) PSICOLOGIA - UFMG (Sílvio Custódio Júnior)
BH-MG
Parabéns!! Vocês fazem um ótimo trabalho. Gostei muito do tempo que trabalhamos juntos.
56) ASPIRANTES – POLÍCIA MILITAR – MG (Ademir Afonso R. Leal)
BH-MG
Os serviços oferecidos pela Qtal Promoções foram de ótima qualidade e eficiência.
55) PSICOLOGIA - UFMG (Geralda Teixeira Maia)
BH-MG
Gratidão a grande colaboração na nossa formatura.
54) DIREITO - PUC (Letícia Barra Vieira)
BH-MG
Parabenizo a empresa em geral pelo ótimo desempenho e profissionalidade na realização dos eventos.
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53) ARQUITETURA – ISABELA HENDRIX (Raquel Souza de Andrade)
BH-MG
A Qtal Promoções apresenta conhecimento, boa estrutura e boa coordenação.
52) 3º ANO – COLÉGIO PROMOVE MANGABEIRAS (Cynthia F.Boa Pinto)
BH-MG
Além de agradecer novamente, eu espero que vocês mantenham ou melhorem, por que o serviço oferecido foi mais do que satisfatório.
51) ARQUITETURA – ISABELA HENDRIX (Gustavo Velloso Diniz)
BH-MG
Todos os serviços da Qtal Promoções foram realizados com muito sucesso, sem exceção.
50) VÍDEO PRODUÇÕES (Cássio Resende)
JUIZ DE FORA - MG
Caros amigos, gostaríamos de parabenizá-los pelo excelente trabalho prestado a turma de Medicina nos dias 15 e 16 de agosto de 1.997 em Juiz de
Fora. Tivemos um enorme prazer em trabalharmos juntos com Qtal Promoções que é uma firma também muito conceituada. E nos colocamos de
“prontidão” no que pudermos ajudar em trabalhos futuros. Saudações.
49) ODONTOLOGIA - UEMG - LAVRAS (Comissão)
BH-MG
Os formandos em Odontologia 1.995 da fela/inca agradecem a Qtal Promoções pelos serviços prestados.
48) MEDICINA - UFMG (Carolina de Araújo Fonseca)
BH-MG
A Qtal Promoções fez um excelente serviço durante os eventos.
47) ODONTOLOGIA - UFMG (João Lima Rodrigues)
BH-MG
Não tenho nada a reclamar! Todos os serviços foram muito bem feitos! A Organização e simpatia me chamaram muito a atenção.
46) DIREITO - PUC (Raquel Guimarães Silva)
BH-MG
A comissão de formatura agradece esta empresa pela excelência dos serviços prestados. Fiquem certos de que o papel desempenhado por vocês é de
fundamental importância para o bom andamento de qualquer evento. Parabéns!
45) DIREITO - PUC (Patrícia Junqueira de Melo)
BH-MG
O trabalho entre a Qtal e a comissão de formatura é essencial para o desenvolvimento do evento, foi um sucesso a nossa convivência. Parabéns a
todos vocês.
44) ENG. CIVIL - KENNEDY (Hélio Rodrigo de Oliveira)
BH-MG
Apesar de ter contrato somente para Colação de Grau agradeço a qtal pelos serviços prestados com relevante qualidade.
43) ODONTOLOGIA - UEMG DE LAVRAS (Adriana Aparecida de Castro)
LAVRAS - MG
A cada evento a Qtal sempre foi eficiente e melhorando a sua qualidade ainda mais. Continuem Assim!
42) TPD - UNA (Gláucia Demaria Moura)
BH-MG
Obrigado por ter nos servido muito bem num dia tão especial!!! Valeu!!!
41) ENG. CIVIL - UFMG (Mônica Pereira Rodrigues)
BH-MG
Adorei toda a organização e trabalho feito em minha formatura isso é resultado de uma grande competência e experiência.
40) TPD - UNA (Cássia Fabiana da Silva)
BH-MG
Gostaria de parabenizá-los pelos serviços prestados e agradecer aos funcionários da Qtal pela colaboração.
39) ODONTOLOGIA - PUC (Daniela Carolina Turci)
BH-MG
A qualidade da Qtal é indiscutível. Um dos melhores existentes em B.H.
38) ED. FÍSICA - UFMG (Elenice Lopes Faria)
BH-MG
Considero os serviços prestados pela Qtal Promoções de altíssima qualidade me tornando assim apta a indicá-lo a quem quer ter e participar de um
ótimo evento.
37) ENG. MECATRÔNICA - PUC (Jaime de Sales P. Júnior)
BH-MG
Gostaria de deixar registrado que os serviços prestados pela Qtal Promoções foram muito satisfatórios. Toda turma ficou bastante satisfeita com a
cordialidade e eficiência de vocês.
36) DIREITO - FAC. DE ITAÚNA (Frederico Dutra Santiago)
ITAÚNA - MG
A empresa Qtal Promoções está de parabéns pelos serviços oferecidos uma vez que sua eficiência e modernidade proporcionaram a seus clientes
maior segurança.
35) MEDICINA - UFJF – JUIZ DE FORA (Marselha Barral)
JUIZ DE FORA - MG
Durante as cerimônias realizadas na formatura, a participação da Qtal Promoções foi de fundamental importância no decorrer das celebrações.
34) FISIOTERAPIA - CIÊNCIAS MÉDICAS (Luciana Reis Napoleão)
BH-MG
Eu fiquei bastante satisfeita com os serviços prestados pela Qtal Promoções.
33) DIREITO – SETE LAGOAS (Alexandra Clara Ferreira)
SETE LAGOAS - MG
A empresa Qtal Promoções possui uma estrutura que foi capaz de proporcionar aos formandos uma festa maravilhosa.
32) 3ª ANO ENSINO MÉDIO – COLÉGIO LOYOLA (Izabela Teixeira)
BH-MG
A equipe possui ótimos profissionais e é equipada de uma excelente e moderna tecnologia.
31) 3º ANO - COLÉGIO PROMOVE - TODAS AS UNIDADES (Luciana Gontijo)
BH-MG
A Qtal Promoções foi eficiente na acessoria e planejamento do evento no Mineirinho.
30) ODONTOLOGIA - UFMG (Karlla Teixeira Lustosa)
BH-MG
Numa hora de tantas dúvidas, vocês nós passaram um pouco de confiança durante esse período de contatos.
29) ODONTOLOGIA - PUC (Raquel de Faria Megale)
BH-MG
Agradeço a todos da Qtal Promoções por toda a dedicação, atenção para comigo e a minha turma. O serviço realizado por vocês a nossa formatura
foi excelente. Continuem assim.. O sucesso será sempre certo.
28) MEDICINA - UFJF - JUIZ DE FORA (Isabella V. de S. Lima)
JUIZ DE FORA - MG
A empresa nos atendeu com praticidade, simpatia e eficiência, atendendo as nossas expectativas. Obrigada.
27) ENGENHARIA CIVIL - PUC (Juliana Gangana Ribeiro)
BH-MG
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Eu Quero elogiar a qualidade dos serviços e agradecer a disponibilidade de vocês na organização dos nossos eventos, tornando-os inesquecíveis.
26) DIREITO - ITAÚNA (Márcio Elias de Lima e Santos)
ITAÚNA - MG
A satisfação do Serviço realizado pela Qtal Promoções foi plena.
25) ADMINISTRAÇÃO - PUC (Hanna Percila Santos)
BH-MG
No geral foi satisfatório.
24) DIREITO - UFMG (Ana Luiza Reis e Barros)
BH-MG
Que vocês continuem prestando os serviços com muita qualidade, que tenham sempre com seus clientes, um ótimo atendimento, e que a nossa
comissão ficou muito satisfeita por todos os serviços prestados.
23) ENGENHARIA CIVIL - KENNEDY (Nathália Silva Pinto Dias)
BH-MG
A Qtal Promoções, o nossos mais sinceros parabéns e muito obrigada pela seriedade, disposição, competência e a proporção da nossa felicidade em
festas tão lindas. Um grande abraço, Nathália e comissão.
22) DIREITO - ITAÚNA (Frederico Dutra Santiago)
ITAÚNA - MG
A empresa Qtal Promoções está de parabéns pelos serviços oferecidos, uma vez que, sua eficiência e modernidade proporcionam a seus clientes
maior segurança, consequentemente, estabelecem uma relação de grande confiabilidade.
21) DIREITO - SETE LAGOAS (Irlan Chaves de Oliveira Melo)
SETE LAGOAS - MG
Acho que o serviço prestado foi de excelente qualidade.
20) EDUCAÇÃO FÍSICA - UFMG (Ricardo Augusto de J. Sales)
BH-MG
Toda a equipe da Qtal Promoções mostrou-se interessada em realizar um trabalho de qualidade. Agiu com eficiência, rapidez e muita simpatia. A
primeira impressão constatada no primeiro encontro entre as partes para orçamento e demonstração do serviço que futuramente veio a ser realizado,
concretizou-se até a realização das solenidades.
19) DIREITO – UFMG (Isabela Márcia De Alcântara Fabiano)
BH-MG
Toda a equipe da Qtal Promoções mostrou se interessada em realizar um trabalho de qualidade. Agiu eficiência rapidez e muita simpatia. A
primeira impressão constatada no primeiro encontro entre as partes para orçamento e demonstração do serviço que futuramente veio a ser realizado,
concretizou se até a realização das solenidades.
18) ADMINISTRAÇÃO - PUC (Karina Goulart Fiuza)
BH-MG
Diante da seriedade e profissionalismo prestados pela Qtal promoções, agradeço em nome de todos os administradores da turma da PUC 08/97 e
ressalto a importância da reciclagem contínua para que a empresa permaneça forte em seu seguimento.
17) UFLA - LAVRAS (Nair Leonarda de Souza)
LAVRAS - MG
O fantástico da vida e ter ao nosso lado, pessoas capazes de fazer um pequeno momento uma eterna felicidade. E assim foi nossa festa, juntamente
com vocês.
16) ODONTOLOGIA - UFMG (Paulo Eduardo Alencar de Souza)
BH-MG
Grande profissionalismo e qualidade dos serviços prestados. A participação dos integrantes de nossa comissão de formatura ficou muito a desejar e
a equipe da Qtal Promoções nos ajudou bastante quanto as decisões a serem tomadas para o sucesso dos eventos. Isso foi possível pela experiência
e dedicação da equipe da Qtal Promoções. A equipe de segurança do baile se mostrou extremamente profissional e eficiente, lidando com os
problemas com grande bom senso e descrição. Gostaríamos de agradecer toda a atenção dispensada pela equipe da Qtal Promoções e dizer que foi
de consenso geral o sucesso de todos os eventos superando as expectativas.
15) MEDICINA - UFMG (Juliana Ferraz Campanha)
BH-MG
Acho que fizemos um belo trabalho de equipe - comissão de formatura + Qtal Promoções e o resultado final não poderia ser diferente: Inesquecível!
14) ODONTOLOGIA - PUC (Érika Dellaretti Guimarães)
BH-MG
Ao Cerimonial Qtal Promoções, Bruno, Welberth: Em nome de todos os formandos da turma de Odontologia da PUC (Dezembro de 1.997)
gostaríamos de agradecer por todo apoio, suporte, paciência e competência oferecidos por vocês. Sem ajuda de vocês não poderíamos ter brilhado
tanto! O nosso muito obrigado!!
13) ODONTOLOGIA - PUC (Halysson Fernandes de Souto)
BH-MG
Fiquei extremamente satisfeito com o serviço prestado e oferecido. Estão todos de parabéns. Meu desejo é que vocês continuem com a mesma
capacidade de trabalho e a mesma simpatia. Abraço a todos, ressaltando ter sido muito prazeroso o nosso convívio. Precisando, são a vocês a quem
recorrerei. Abraços.
12) 3º ANO ENSINO MÉDIO - COLÉGIO DOM SILVÉRIO (Alícia R. M. da M.Bastos)
BH-MG
A Qtal Promoções é uma empresa de excelente organização e competência, o que dá aos seus clientes uma segurança e grande satisfação na
realização dos seus eventos.
11) 3º ANO ENSINO MÉDIO - COLÉGIO LOYOLA (Maurício Xavier Lambertucci)
BH-MG
Gostaria de parabenizá-los pelo ótimo atendimento, a cordial recepção a toda hora, e a incrível presteza com que realizaram todos os meus anseios,
se empenhando com os mesmos esforços na intenção de eventos perfeitos.
10) ADMINISTRAÇÃO - PUC (Juliana Souza do Vale)
BH-MG
A Qtal Promoções possui um serviço excelente, sempre quando houve necessidade, fomos muito bem atendidos pela equipe que é muito
competente e agradável. Estou super satisfeita com o cerimonial e gostaria de agradecer a atenção, o carinho e a paciência de toda a equipe.
9) ODONTOLOGIA - PUC (Alessandro Pires Costa)
BH-MG
É excelente trabalhar com pessoas competentes e além de tudo passam a sensação de gostar do que fazem. A Qtal Promoções se continuar como
está e melhorando cada vez mais, manter-se-á solida no mercado.
8) DIREITO - FAC. MILTON CAMPOS (Ana Cristina V. de Salles)
BH-MG
A assessoria dada por vocês ajuda em muito a comissão de formatura. Principalmente no baile quando não queremos saber de mais nada. Quando
disseram que podia ficar despreocupada, nem acreditei.
7) MEDICINA - BARBACENA (Cláudio Patrus de Campos Bello)
BARBACENA - MG
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Achei excelente a qualidade dos serviços prestados. Sinceramente acho que não deveriam mudar nada. Nos trataram com imenso profissionalismo e
por isso conquistaram o respeito de toda a comissão de formatura. Parabéns !!!
6) UFLA - LAVRAS (Leonardo Santos Dumont Sorice)
LAVRAS - MG
Quero aproveitar o momento e a oportunidade para parabenizar a empresa, de uma maneira especial a Walson Bruno, pelo crescimento e anseios de
estar procurando a melhor qualidade dos serviços prestados, dando oportunidades de ouvir críticas, elogios e sugestões para poder sempre crescer
profissionalmente.
5) MEDICINA - BARBACENA (Miguel Aprelino Alito)
BARBACENA - MG
Superou nossas expectativas, desde a organização até o ato final, durante um momento difícil e estressante conquistamos novos amigos, a qualidade
e o bom atendimento sempre estiveram presentes, estimulando-nos e abrindo novos horizontes, só temos a agradecer.
4) ASPIRANTES – POLÍCIA MILITAR – MG (Patrício Santos Oliveira)
BH-MG
No mundo competitivo que vivemos hoje, só há espaço para profissionais comprometidos com a qualidade dos seus serviços, austeros,
circunspectos e que tratam a essência no mesmo patamar da aparência. E essa dicotomia é conjugada com perfeição pela Qtal Promoções.
3) MEDICINA - UFJF - JUIZ DE FORA (Cristiane e Mônica)
JUIZ DE FORA - MG
Aos amigos da Qtal Promoções, todo o nosso apreço, admiração e agradecimento por terem realizado tão brilhantemente os eventos de nossa
formatura e sido profissionais inconfundíveis, incomparáveis e sobretudo, verdadeiros amigos. Muito obrigada!!! Sucesso em 96!
2) TODOS OS CURSOS - ESAL -LAVRAS (Marcelo Simão)
LAVRAS - MG
Qtal Promoções, felicitações da comissão de formatura - Dezembro/94-ESAL pelo excelente serviço prestado engrandecendo assim nossa festa.
1) EDUCAÇÃO FÍSICA – UFMG (Vanessa)
BH-MG
Qtal Promoções, obrigado por ter tornado minha festa tão bonita.
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