Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:
Preparado por:

Festa das secretárias – Dias das Secretárias
Equipe do CIESP Guarulhos
Secretárias das Indústrias associadas de Guarulhos e região

Cliente:
Iniciado em:
Concluído em:

1997
Contínuo / Anual

Histórico do Projeto

Festa das secretárias – Dias das Secretárias
Havia uma percepção de que as secretárias poderiam se transformar em poderosas aliadas no
contato junto aos industriais/indústrias associados da Entidade. Assim, em 1997, decidiu-se por
realizar um encontro com essas valorosas profissionais em homenagem ao seu dia, 30 de
setembro. Desde então, o evento é realizado anualmente nas dependências do CIESP Guarulhos.
A última edição do evento (em setembro de 2006) contou com a presença de 180 secretárias com
a distribuição de mais de 200 mimos entre brindes e presentes.

Objetivos do Projeto
•

Os objetivos principais do evento são o de homenagear essas imprescindíveis
colaboradoras e estabelecer canais profícuo de comunicação entre as secretárias,
estreitando os laços de amizade e facilitando o contato com os industriais/indústrias no dia a
dia da Entidade. O evento tem superado as expectativas quanto aos seus objetivos e vem se
consolidando num dos principais eventos do gênero da cidade

Descrição Passo a Passo
•

A viabilidade financeira do encontro advém integralmente de um pacote de patrocínio máster
dos eventos do CIESP Guarulhos (ação regional de nº 5), que possibilita um orçamento
exclusivo para a sua realização

•

Além da verba orçada (patrocínio) que é destinada para as despesas gerais do evento, tais
como: coquetel, decoração, locação de equipamentos e etc.), o CIESP Guarulhos solicita
junto às empresas da região (inclusive não associadas) alguns mimos (brindes promocionais
e presentes) que são sorteados junto às secretárias participantes

•

O evento acontece nas dependências da entidade com recepção em coquetel das 19h00 às
23h00. A festa é marcada pela realização de diversas brincadeiras e gincanas musicais,
num ambiente alegre e descontraído, com ampla distribuição de mimos e sorteio de prêmios
especiais (televisores, aparelhos de som e de DVD, entre outros)

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 (cinco) ações principais.

