
Uma Barbearia com Qualidade

Protocolo



Muito mais que clientes,
queremos ter amigos e parceiros
com uma relação baseada na
confiança.

Somos uma
empresa que
preza pela
qualidade e
respeito aos
seus clientes. 



Desde sempre a satisfação dos
nossos clientes tem sido nosso
maior objetivo.

Desde 2012 a
oferecer os
melhores
serviços com os
melhores
profissionais

Fabiu's Barbershop Cascais
Em 2012 Fábio Mercês começa a Fabiu's Barbershop.
Rapidamente passa de apenas 1 funcionário - o próprio -
para  8 profissionais. Todos extremamente qualificados.

Fabiu's Cabeleireiro e Estética
A marca Fabiu's inicia sua actividade também no ramo da
estética feminina.

Fabiu's Barbershop Oeiras
Mesmo em tempos de extrema incerteza decidimos arriscar
para poder levar o melhor dos nossos serviços a outras
zonas.

2012

2016

2021



Mais que clientes
Queremos amigos!

 



Um espaço
desenhado a pensar
nos nossos clientes

Cada detalhe foi pensado para
podermos prestar o melhor
serviço aos nossos clientes e
amigos.



Uma bebida enquanto
espera?



O que oferecemos?

CORTES DE CABELO
Cortes de cabelo tradicionais e
modernos. Sempre com muito

estilo

BARBA
Pode querer apenas aparar a
barbar. Mesmo assim ficará

surpreendido com o
tratamento que podemos

oferecer

UM ESPAÇO ACOLHEDOR
Nossa loja está preparada para

que possa estar o mais
confortável possível, enquanto

corta o seu cabelo, ou enquanto
espera para ser atendido.

ESTÉTICA MASCULINA
Serviços de estética para homens.

Porque os homens também
merecem ser cuidados.

CORTES CRIANÇAS
Cortes de cabelo para os mais

pequenos. Com um espaço
dedicado para que se sintam

divertidos.

BAR*
Enquanto está a espera, ou corta o
seu cabelo, servimos a sua bebida.

Um café, uma água...

*Não vendemos qualquer tipo de bebidas ou alimento
*Não servimos bebidas alcoólicas a menores. O consumo de álcool é proibido a menores



15% de
Desconto

Com este protocolo oferecemos 15% de
desconto em todos os serviços.

Terá sempre um atendimento especial e
personalizado

Todas as condiços tem validade de 1 ano



Esperamos ve-lo muito em breve!

Tem alguma
dúvida?

Fale connosco


