Nossa Empresa

“Kions ® - Para cães. Para pessoas.”

Desde 1994 prestamos serviços de adestramento de cães e
temos como foco garantir o Bem Estar animal, promovendo a
harmonia entre o cão e a família, melhorando a comunicação
entre espécies, para que seja de forma clara e objetiva.

Com atendimento em domicílio, personalizado, transparente,
sob acompanhamento do dono ou responsável pelo cão,
ensinamos também os proprietários a lidarem de forma positiva
com seus cães e trabalhamos a prevenção de futuros
problemas através do Método Kions ® .

Com uso de estímulos agradáveis ao cão, podemos melhorar
seu comportamento e sua convivência com a família que está
inserido. Iniciamos o trabalho a partir de 60 dias de idade.
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Em " Por que adestrar? " você poderá identificar as soluções
que seu cão ou sua família necessitam.

Prestamos serviços de:
- Adestramento de Obediência;
- Adestramento de Segurança;
- Consultoria Comportamental (para cães de todas as
idades);
- Assessoria pré recepção de filhotes;
- Socialização;
- Dog Walker;
- Atividade / Terapia Assistida por Animais para
portadores de deficiência física.

Desfrute agora o melhor do seu cachorro! Clique aqui e entre
agora em
contato
!
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Área de atendimento:

Adestramento/ Comportamento & Passeios com cães

Mooca, Belém, Tatuapé, Anália Franco, Vl. Prudente, Vl.
Formosa

Cuidador / “Babá” – “Dog Sitter”
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Mooca, Belém

Terapia Assistida por Animais

Mooca, Belém

O que significa Kions?
Do grego: kýon, kynós = cão. Alexandre Tamashiro ao registrar
sua marca, a projetou para que transmitisse a essência, o
natural, o respeito de como devem ser tratados e aquilo que
estes animais devem ser: Cães.

Equilíbrio, dualismo, proteção, força, energia, flexibilidade,
ciclicidade são conceitos que definem a Kions® e a filosofia
seguida na execução dos serviços para adestramento de cães,
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além da paixão por todos os animais.

Nós da Kions® Adestramento prezamos pelo
Resultado, Ética, Protagonismo e Sinergia.

Resultado
Toda ação empreendida pela Kions® deve conduzir a
resultados práticos que melhorem a Qualidade de Vida
dos cães e humanos.

Ética
Para gerar bons resultados devemos respeitar todas as
pessoas e animais impactados pelas decisões tomadas.
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Protagonismo
Temos que ser pioneiros e criativos em nossas ações,
para que sejam gerados novos formatos de
atendimentos e soluções.

Sinergia
As Parcerias internas e externas viabilizam a pluralidade
e agilidade necessárias para a tomada de decisão e
aprimoramento de atendimento.
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