
Revendedor • Luthier • Técnico • Músico

Como revendedor, você precisa que os instrumentos expostos na loja 
mantenham-se no melhor estado e inspirem seus clientes a comprá-los

Uma solução econômica e rentável, que mantém sua 
coleção de baixos, guitarras e violões soando como 
novos e com o toque vívido por muito mais tempo

Todos saem ganhando com o Programa Miniatacado de cordas Elixir

Como luthier, você quer fornecer instrumentos com um set de cordas 
duradouro, que mantém um timbre vivo e um desempenho excelente

Como músico, você espera que seu instrumento esteja pronto para tocar, 
onde quer que você esteja

NOVO PROGRAMA MINIATACADO DE CORDAS
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JUNTE-SE A ALGUNS NOMES 
LÍDERES DA INDÚSTRIA:

Pode levar vários meses até que um instrumento saído da fábrica encontre seu dono. Durante esse tempo, é possível 
que centenas de músicos manuseiem suas cordas. Com outras marcas de cordas, sujeira, suor, oleosidade e ar podem 
rapidamente consumir a vida das cordas, resultando em um desempenho apático.

Com as cordas Elixir®, nossos revestimentos OPTIWEB™, NANOWEB® e POLYWEB® garantem um timbre duradouro, 
tornando seus instrumentos inspiradores para os clientes por muitos meses seguidos.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MINIATACADO:

"O grande pesadelo de todos os revendedores 
é o tempo de vida útil da corda e a vida do 
timbre. Podemos ter um instrumento que custa 
40 mil reais. O  instrumento pode ficar até três 
meses pendurado na loja e ser tocado por até 
40 pessoas. Com as cordas revestidas Elixir, elas 
podem durar por muito mais tempo.”

Hugh Manson, Manson Guitars, Luthier, 
Técnico e Revendedor

“Somos fãs das cordas revestidas Elixir 
NANOWEB por muitas razões. Elas são duráveis 
e não ficam enferrujadas, mesmo depois 
do instrumento passar algum tempo parado na 
loja. Elas causam a melhor impressão quando 
se trata de testar um novo instrumento.”

Clemens, Nik Huber Guitars, Luthier

Descrição do produto PN PN PN
 25 Sets 50 Sets 100 Sets
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•  Agora, disponível em sets menores de 25, 50 e 100, proporcionando flexibilidade 
e economia

•  Mantém sua coleção de instrumentos com timbre e toque como novos por mais tempo

•  Disponível nos nossos calibres mais populares para violões, guitarras e baixos

•  Remessa de cordas soltas, sem embalagem, para uma troca mais fácil

•  Entregues com o valor agregado das tarraxas e/ou etiquetas das cordas Elixir

•  Proporciona a oportunidade de vendas complementares para sua loja e potencial 
para aumento de receita gerada por novos músicos usuários cativos das cordas Elixir

O SEGREDO PARA O MELHOR DESEMPENHO: 

“Nós renovamos a troca dos instrumentos do 
showroom na Bluedog com as cordas Elixir 
porque elas têm o melhor timbre e são as 
que duram mais. Com um timbre excelente e 
sets de cordas novinhos em folha em nossos 
instrumentos, os  clientes ficam estimulados a 
comprar."

Jenn Ladd, Proprietáro, Bluedog Guitars, 
Revendedor

“Fazer a troca com as cordas Elixir nos dá a 
vantagem de ter nossos instrumentos soando 
como novos, com um timbre limpo e uma 
sonoridade excelente, não importa quando e por 
quantas vezes sejam testados.”

Reinhard Schön, Session Music, Revendedor

LISTAGEM DO MINIATACADO DE PRODUTOS

Com a compra dos sets do Miniatacado, você concorda em exibir as etiquetas e/ou tarraxas fornecidas nos 
instrumentos e em não reembalar as cordas para uma revenda individual.

Acoustic Phosphor Bronze with NANOWEB Coating

Electric Nickel Plated Steel OPTIWEB Coating

Electric Nickel Plated Steel NANOWEB Coating

Electric Bass Nickel Plated Steel with NANOWEB Coating

Electric Bass Stainless Steel with NANOWEB Coating

Acoustic 80/20 Bronze with NANOWEB Coating

Acoustic 80/20 Bronze with POLYWEB Coating

Extra Light (10-47) 16005 16003 16004
Custom Light (11-52) 16026 16028 16029
Light (12-53) 16057 16053 16054
Medium (13-56) 16105 16103 16104

Super Light (09-42) 19005 19004 19003
Custom Light (09-46) 19025 19029 19028
Light (10-46) 19055 19054 19053
Light/Heavy (10-52) 19075 19079 19078
Medium (11-49) 19105 19104 19103

Super Light (09-42) 12005 12004 12003
Light (10-46) 12055 12054 12053

4-String Light/Medium, Long Scale (45-105) 14078     −        apenas 25 sets para baixo

4-String Light/Medium, Long Scale (45-105) 14678     −        apenas 25 sets para baixo

Custom Light (11-52) 11026 11029 11028
Light (12-53) 11057 11054 11053

Light (12-53) 11058 11055 11051


