
Se você deseja economizar e aproveitar melhor o seu tempo, então você 

precisa continuar essa leitura! 

Economize até 30% na época mais cara e conturbada de compras do ano! 

 

Olá! Eu sou D, proprietário da Carreta Duke! 

O que é a Carreta Duke? É uma empresa especializada em venda e entrega 

de Cestas Básicas, com foco em atender você, que deseja economizar, seja gasolina, 

passagem, táxi ou uber para ir até o supermercado. 

Final de ano, os comércios estão cheios, muita gente indo as compras com 

mais frequência e o resultado: filas, demora nos caixas, aglomerações! A pandemia 

ainda não acabou e se você se arriscar onde há muito fluxo de pessoas, pode ficar 

doente! E onde a Carreta Duke faz a diferença? Na entrega! Você encomenda sua 

cesta básica, e recebe em casa! 

Se você considera um desperdício de tempo ter que ir em vários 

supermercados comparar preços de item por item da sua lista, em busca de economia, 

a Carreta Duke é uma excelente solução. Com a Carreta Duke, você poupa tempo e 

dinheiro! 

Imagine ficar livre de ter que sair de casa, passar horas em sessões 

empurrando carrinho, esperando em filas, carregando peso, expondo sua saúde! 

Ótimo, concorda? Por isso quero te propor o seguinte: o trabalho fica comigo e com 

você fica a satisfação, segurança, economia e tempo de qualidade! 

Você deve estar se perguntando: 

1. Certo, D, mas a entrega é rápida? 

Sim, a entrega é rápida: em até três dias você recebe no endereço informado!  

Bom né? Mas fica melhor: o frete é grátis! 

2. Economiza mesmo? 

Pesquisas apontam que adquirir cestas básicas equivale a 30% de economia, 

inclusive porque são evitadas aquelas compras por impulso de quando se vai 

ao supermercado. 

3. Qual a forma de pagamento? 



O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito ou pix, o que é mais 

uma vantagem porque você não precisa ir à agências bancárias para sacar 

dinheiro. Se você não tem cartão ou pix, tudo bem! Você paga por boleto e 

ainda tem desconto! 

4. Os produtos são bons?  

Sim, os produtos são de excelente qualidade (algumas marcas: União, Soya, 

Dona Benta, Nestlé), cuidadosamente selecionados porque um dos pilares da 

Carreta Duke é manter a satisfação do consumidor, ou seja: a sua satisfação!  

Ao final desta carta vou disponibilizar meu contato de Whatsapp e por lá te envio 

o catálogo com as opções de cestas disponíveis, tenho certeza que uma delas vai 

atender exatamente às suas necessidades e preferências, daí é só efetuar a compra! 

Então, não espere mais! Comece hoje a ter uma vida muito mais tranquila, deixe 

comigo a tarefa de manter o seu lar abastecido com os itens básicos para alimentação, 

higiene e limpeza. 

Lembre-se: Não estou apenas te vendendo cestas básicas, estou te 

oferecendo economia, segurança, conforto, qualidade e tempo livre. 

Estarei à disposição para responder quaisquer outras perguntas que queira fazer! 

 

 

Até já! 

 

 


