Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:
Preparado por:

Espaço Ciesp Castelo – Espaço físico, Outdoor e Internet.
Ciesp Castelo
Associados e não associados

Cliente:
Iniciado em:

2001

Concluído em:

Em andamento

Histórico do Projeto

Espaço Ciesp Castelo – Espaço físico, Outdoor e Internet
A sede do Ciesp Castelo foi reformada para oferecer infra-estrura adequada à realização de
eventos, proporcionando tanto espaço físico quanto estrutura de equipamentos, atendendo a uma
necessidade da região.
Foi criado também um espaço de Outdoor, voltado para a rodovia Castelo Branco.
Objetivos do Projeto
•
•
•
•

Oferecer, aos associados e não associados, local apto a atender às suas necessidades de
serviços e de infra-estrutura.
Disponibilizar espaço publicitário para as empresas, por meio do Informativo bimestral com
tiragem de 2.000 exemplares.
Divulgar logos de empresas associadas e oferecer Canal de Negócios por meio do site.
Por tratar-se de uma mídia com grande poder de visualização, o Outdoor tem seu espaço
disponível às divulgações institucionais dos associados.

Descrição Passo a Passo
Espaço físico e infra-estrutura:
• Sala de eventos preparada para receber até 100 pessoas, dispondo de equipamentos de
projeção e ar-condicionado;
• 2 salas de reuniões, com capacidade para até 12 pessoas e sistema de ar-condicionado;
• Amplo estacionamento interno, oferecendo comodidade e segurança.
Divulgação em mídia: Outdoor (front-light / 54 m²) localizado na Rodovia Castelo Branco pedagiada, sentido SP/Interior.
Informativo bimestral: com tiragem de 2.000 exemplares, distribuído para indústrias, entidades,
prefeituras e associações de toda a região: Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Osasco, Pirapora de Bom
Jesus e Santana de Parnaíba. Espaços disponíveis para banners institucionais.
Site: em fase de implantação do Canal de Negócios e divulgação de logos de indústrias
associadas.
1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 ações principais.

