
SOBRE: 

 

A Schöenbags nasceu da necessidade de repensar: a vida, os 

hábitos, os valores. E por que não começar pelo consumo? O 

caminho de introspecção que nos guiou nesse processo de 

ressignificação – que é, antes da marca, pessoal – nos mostra, 

todos os dias, o quanto as (consideradas) pequenas ações 

importam, o quanto representam quando pensadas 

coletivamente. Esse modelo de consumo que nos consome na 

busca de alcançá-lo tem destruído a nós e a tudo que de melhor 

temos: a natureza. 

Dividir o nosso closet com você, para além do reconhecer a 

nossa responsabilidade ambiental, também nos permite te 

ajudar a encontrar o equilíbrio: temos a chance de ser quem 

quisermos ser, usando o que representa o que almejamos, sem 

precisar ter nenhum um único item.  

É escolher ser: dentro de todas as suas amplitudes, nuances, 

possibilidades. Ao descontruir a necessidade do ter, somos 

capazes de abandonar a cobrança institucionalizada que recaí 

sobre nossa geração: a de ter o sucesso medido pela quantidade 

de objetos que conseguimos comprar. 

A Schöenbags, além da marca, é um convite: o que você faria se 

não estivesse sempre lutando para ter o que deseja? Que vida 

você escolheria ter? 

Já pode começar agora! Nosso closet é seu (e o mundo 

também)! 

 

AUTENTICIDADE: 

 



Como trabalhamos apenas com peças do nosso próprio acervo, 

possuímos toda a documentação necessária para a comprovação 

de autenticidade de cada um dos itens que compõem o 

Schöenroom. Cada grife possui o seu próprio sistema de 

identificação das peças, como o serial number, mas também é 

possível verificar a origem dos nossos acessórios a partir da 

documentação de aquisição de cada uma das peças. 

Caso tenha alguma dúvida, é só enviar para 

oi@schoenbags.com.br! Lá conseguimos esclarecer todas as 

questões sobre o item escolhido. 

 

COMO FUNCIONA: 

 

Se você é movidx a moda, como nós, e já percebeu que essa é a 

melhor forma de acompanhar as tendências sem culpa, é só 

seguir as instruções: 

 

Se você é antenadx e vive conectadx, a vitrine virtual é a melhor 

opção para você: além das peças disponíveis nas nossas redes 

sociais, você pode conferir o acervo completo aqui pelo site (que 

já conta com 300 peças) 

• Escolha a peça no seu canal preferido; 

• Selecione; 

• Você será redirecionadx para o atendimento via WhatsApp; 

• Efetue o pagamento via link; 

• Mande o endereço para realização da entrega e aproveite! 

 

mailto:oi@schoenbags.com.br


Se você não abre mão de contar com uma ajuda profissional para 

sair com o melhor look, é só agendar sua visita ao nosso 

Showroom – via WhatsApp. 

Lá temos um personal stylist prontx para encontrar a peça ideal 

para sua composição! Com o plus de estar no nosso closet, 

imagina!  

• Agende a visita via WhatsApp; 

• Monte os melhores looks com nossx stylist; 

• Curta o nosso closet; 

• Agora é só levar a peça escolhida! 

 

Ainda tem dúvidas? Respondemos as principais perguntas lá no 

FAQ! 

 

FAQ - SCHÖENBAGS 

 

• Em quanto tempo recebo a bolsa que escolhi no site? 

Como atendemos apenas à região de Uberlândia, conseguimos 

realizar as entregas no mesmo dia marcado via WhatsApp, com 

exceção das cidades próximas, nas quais entregamos apenas em 

dias específicos (a consultar). 

• Quais são as formas de pagamento? 

Você pode garantir a sua schöenbag realizando os pagamentos 

em: 

o Dinheiro; 

o Cartões de Débito e Crédito 

• Também tenho bolsas, posso negociar elas com vocês? 



Ainda não. Estamos montando uma estrutura que nos permita 

compartilhar o acervo de vocês, mantendo o alto padrão de 

qualidade que já oferecemos com as nossas peças. Em breve, 

estaremos prontxs para garantir a melhor experiência, tanto 

para quem quer compartilhar seu closet quanto para quem já 

participa do nosso.  

• Estraguei a peça, e agora? 

Sempre notifique imediatamente caso isso ocorra. Sob hipótese 

alguma tente reparar a peça. O reparo deverá ser feito por uma 

equipe especializada, caso contrário, pode ocasionar a perda 

total da bolsa. 

• Como posso comprovar a autenticidade da peça? 

Todas as peças que compõem o nosso acervo hoje pertencem a 

Schöenbags. Dessa forma, possuímos todas as comprovações 

necessárias para garantir a autenticidade de cada uma das 300 

unidades disponíveis em nosso closet. Caso ainda tenha restado 

qualquer dúvida ou suspeita sobre a autenticidade da peça, 

basta entre em contato através do e-mail: 

oi@schoenbags.com.br 

• Só está disponível em Uberlândia? 

Sim, atendemos apenas Uberlândia e região. 

• Quanto tempo posso ficar com a peça? 

Você precisa estipular o período de permanência com a peça no 

formulário para finalizar o processo de locação. Se você se 

apaixonar pela bolsa, podemos estender o período, sem 

problemas – desde que a peça esteja disponível nesse novo 

prazo estendido. Outra opção é devolver a peça e continuar a 

explorar o nosso closet. 

• Como funciona a entrega/devolução da peça? 



A entrega e devolução podem ser realizadas através do 

Schöenroom ou por frete (consultar disponibilidade). 

• Pago multa se atrasar na devolução? 

Sim! Ao atrasar, você pode atrapalhar os planos de quem já tinha 

locado a peça que você deveria ter entregado. Imagina que 

chato! Dá para estender o prazo de locação (pergunta anterior), 

mas caso isso não aconteça, o valor da multa varia de acordo 

com a peça e já está descrito no formulário de locação. 

• Gostei muito dessa peça, posso comprar? 

A missão da Schöenbags é diminuir a necessidade de compra 

estimulando o consumo consciente. Além de reduzir os impactos 

ambientais causados pela produção de novas bolsas, o closet 

compartilhado permite que você abuse da criatividade com todo 

nosso acervo, além de torná-lo bem mais acessível. Embora a 

gente deseje (muito!) que você ame a ideia de ter tantas opções 

disponíveis, se você realmente tem certeza de que vai usar 

muito, é possível dar um lance pela peça através do e-mail: 

oi@schoenbags.com.br 

• Como funciona o Showroom? 

O atendimento no Schöenroom é exclusivo e individualizado. 

Temos uma equipe de atendimento toda formada por pessoas 

antenadas em tendência. Consulte a disponibilidade de agenda 

do Schöenroom e aproveite! 

• Qual o horário de funcionamento do Showroom? 

Como a experiência do Schöenroom é personalizada, é mesmo 

necessário agendamento prévio. Nosso closet está disponível de 

segunda à sábado, com agenda composta por horários de 09:00 

às 18:00. 

• A consultoria com o personal stylist no Showroom é paga? 



No Schöenroom temos profissionais com treinamento 

internacional atualizado à disposição para atender todas as suas 

necessidades no que diz respeito à imagem: cores, estilo, 

produções. A consultoria faz parte da nossa experiência de 

marca e não acarreta custos extras. 

• É pet friendly? 

Sim! Seu pet sempre será bem-vindo no Schöenroom! Temos um 

espaço especial dedicado para eles!  

• Vocês tem/pretendem lançar coleção própria? 

Nós não temos coleção própria, nem pretendemos. A nossa 

principal característica é estimular a prática do consumo 

consciente no mercado de luxo, então priorizamos que as peças 

já adquiridas circulem. Nossa identidade traz como marca nossa 

curadoria diversa, sempre acompanhada de tendências nacionais 

e internacionais. 


