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A Super Brinquedos é a maior empresa na

Quem somos

comercialização de brinquedos de grande 
porte do Brasil.Possuímos uma grande 
variedade de produtos em nosso
catálogo, tais como: 

- Camas Elásticas
- Brinquedos Infláveis

- Piscinas de bolinhas
- Equipamentos para festas
- Playgrounds
- barraquinhas e Carrinhos para Ambulantes

Alguns produtos são fabricados pela Mundi Toys,
uma das maiores fabricantes de brinquedos do Brasil.



A Super Brinquedos preza por seu comportamento empresarial 

missão

e pela qualidade de seus produtos e serviços, almeja ser a maior

até 2017 ser a maior da América Latina. 

Ser reconhecida por clientes, colaboradores e parceiros do

e fazer com que suas ações enalteçam a qualidade de vida,

 e a rentabilidade do negócio. Sendo uma geradora de  
empreendimento e entretenimento.  

O respeito, os objetivos e metas, o reconhecimento pela contribuição 
contribuição para os resultados, o desenvolvimento pessoal e profissional.
A inovação e qualidade, o comprometimento com a qualidade de vida são
ações presentes no dia a dia da empresa. 

visão

valores

segmento ,onde atua como uma referência em brinquedos

a fim de conquistar a sua fidelidade e assegurar o crescimento

comerciante em brinquedos de grande porte do Brasil e 

missão , visão e valores



Privacidade

compromisso em proteger

comodo authentic secure

A Super Brinquedos tem o compromisso em proteger a privacidade
dos nossos clientes, e por isto, não divulgamos ou comercializamos  
seus dados pessoais, e as informações que você nos confia são utilizadas 
exclusivamente para facilitar a prestação de serviços e personalizar 

O nosso site é certificado pela 

o seu atendimento.

Comodo Authentic Secure oferecendo assim, 
o mais alto nível de criptografia e 
segurança possível. Assim, os nossos clientes
podem estar seguros que a comunicação
entre o navegador e o servidor é privada e segura.

ícone presente em áreas privadas



atendimento

Nós oferecemos diversas formas de contato juntamente com uma 
equipe qualificada e especializada em todos os seguimentos de 
brinquedos oferecidos em nosso site, tornando-se assim uma loja 
com o melhor atendimento do mercado.

Horário de Atendimento

Chat Comercial

E-mails

Ligamos para você
O cliente faz um cadastro através do nosso site onde ele agenda a sua 

A empresa utiliza o chat comercial online, onde temos consultores

A empresa atende no horário comercial:
de segunda à quinta, das 08 ás 18hs e sexta-feira, das 08 às 17hs (exceto feriados).

especializados para tirar todas as dúvidas dos clientes e efetuar uma 
venda satisfatória.

ligação e nossos consultores entrará em contato na data e hora solicitado.

É uma opção para o cliente entrar em contato após o horário comercial,nos  
fins de semana e feriados, onde receberá uma resposta o mais breve possível.



atendimento

Além de todos esses canais de comunicação, contamos com 
redes sociais

Facebook

Twitter

Blog

Youtube

nossas redes sociais para facilitar ainda mais a comunicação 
e interação com nossos clientes.

www.facebook.com/Supebrinquedos

www.twitter.com/sbrinquedos

www.superbrinquedos.wordpress.com

www.youtube.com/user/superbrinquedos



marcas

principais marcas comercializadas

pela super brinquedos



grupo mega mais

grupo mega mais

investimentos

comércio eletrônico

O Grupo Mega Mais é no Brasil a uma grande referência no mercado
de grandes empresas focadas em comércio eletrônico (e-commerce).

O Grupo investe em diversificados segmentos de varejo no país, 

O Grupo Mega Mais se dedica para tornar o comércio eletrônico no

como construção civil, comércio ,fabricação de brinquedos, 
comércio voltado para o segmento pet, entretenimento ,lazer, 
comércio de passagens aéreas, casas de câmbio, móveis, 
artigos de decoração entre outros.

 Brasil cada dia mais sério, com mais profissionalismo e muito mais 
segurança para seus consumidores no país e na América Latina. 
Todas as empresas afiliadas são de responsabilidade e propriedade 
do grupo, que efetua o gerenciamento e o desenvolvimento
das mesmas.



contato

Todos os direitos reservados ©

Super Brinquedos LTDA ME

Visite o nosso site:
www.superbrinquedos.com.br

Ou entre em contato com
nossas centrais de atendimento:

SP: (11) 2626-1295
RJ: (21) 3005-9302

MG: (31) 2626-1007
BH: (71) 2626-7259
RO: (69) 3026-0079

Outras regiões: (11) 2626-1295




