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Mercado de beleza e estética movimenta indústria
de equipamentos
O ano de 2018 promete bons resultados para o mercado estético,
isso porque a indústria deve movimentar mais de 50 bilhões de
reais só no nosso país.
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Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas em se cuidar, esteticamente falando, e isso tem
ajudado a movimentar de forma muito positiva a indústria de equipamentos deste setor.
Desde novembro do ano de 2017, os aparelhos de ginástica e também os de procedimentos
estéticos tiveram um crescimento muito alto no setor da indústria de equipamentos.
Por esse motivo, toda a indústria está confiante com os resultados para esse ano de 2018 e, com
isso, ainda acreditam que será possível recuperar os níveis de crescimento da economia e reduzir a
taxa de desemprego.
Segundo Ricardo Castiglioni, presidente da Câmara Setorial de Equipamentos de Ginástica da
Associação Brasileira de Máquina e Equipamentos, desde novembro esse setor tem tido excelentes
resultados.
Clima para empresas de tratamento estético
O ano de 2018 promete bons resultados para o mercado estético, isso porque a indústria deve
movimentar mais de 50 bilhões de reais só no nosso país. O que é incrivelmente ótimo, pois nos
últimos anos o mercado esteve muito estável.
A expectativa de crescimento, para 2018, é entre 8% a 12%. Por esse motivo é possível perceber
ainda mais clínicas de estéticas e empresas que trabalham vendendo os equipamentos.
Mercado de estética no Brasil
De acordo com empresários, esse mercado está se tornando cada vez mais competitivo, mas,
quando uma clínica atende de forma diferenciada e bem feita, ela consegue conquistar o seu
espaço.

Um dos maiores diferenciais que uma clínica de estética pode ter são os aparelhos que ela usa para
atender seus pacientes. É necessário que os aparelhos de estéticas utilizados, sejam os melhores
para obter excelentes resultados.
Quando essa é uma das prioridades do profissional responsável pela clínica, certamente, ele irá
conseguir conquistar cada vez mais os seus clientes e, de uma forma automática, irá fazer parte da
porcentagem de crescimento dessa indústria.
Comprar equipamentos seguros e de qualidade pela internet
Assim como a internet se tornou um bem para várias áreas em relação a compras, com a indústria
da estética não é diferente. É possível encontrar várias lojas que são confiáveis e que vendem os
melhores produtos do mercado para a sua clínica.
Claro que, assim como comprar qualquer produto pela internet, é necessário, antes, buscar e
pesquisar mais informações sobre a reputação da loja, a fim de comprar com qualidade e segurança.
Além disso, ao pesquisar e tentar encontrar os equipamentos ideais para a sua clínica, será possível
descobrir muito mais informações a respeito do equipamento do que em uma loja física.
E, claro, um dos grandes benefícios de comprar esses equipamentos pela internet é toda
comodidade ao recebê-los na sua própria casa ou consultório.
Todos esses benefícios você encontra ao escolher comprar seus aparelhos de estética no site da
HS MED. Todas as opções estão disponíveis para você que é dono de clínica ou até mesmo que é
B2B, uma empresa que conta com os melhores produtos para você atender seus pacientes da
melhor forma possível.

