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2005
2005

Histórico do Projeto
Rodada de Integração
- Por meio de uma metodologia dinâmica e dimensionada para até 100 participantes, a 1º Rodada
de Integração do CIESP SBC teve como objetivo propiciar que os associados realizassem contato
com todas as empresas participantes do evento, como forma de fortalecer seus relacionamentos e
promover o network de suas empresas e, acima de tudo, para que pudessem realizar negócios
entre si.
- A metodologia utilizada é diferente das existentes. Por meio de reuniões rápidas, utilizando um
mapa com sub rodadas, o associado falou a cada sub-rodada com outros 10 associados de cada
mesa de maneira sucinta e objetiva, tendo um minuto para suas exposições, apresentação da
empresa com seus produtos e serviços, entregando cartões de visitas, folder e matérias de
divulgação. Foram definidos 11 empresas âncoras, as quais não saíam da mesa.
- Participaram da rodada de integração 91 empresas associadas.

Objetivos do Projeto
- Permitir aos associados do CIESP SBC se conhecerem e estreitarem o relacionamento dentro de
um ambiente que permitisse gerar negócios.
Descrição Passo a Passo
- Convite às empresas âncoras
- Definição e contratação do local do evento
- Busca de patrocínio
- Autorização para utilização da metodologia da rodada (AEABC-Associação dos Empreendedores
Empretecos do Grande ABC)
- Divulgação aos associados e mídia local
- Organização da rodada, equipe de apoio e cronometragem
- Convite ao palestrante
- Realização do evento
- Envio de caderno de contato dos participantes
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.

