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Nome do Projeto:

Espaço CIESP de Negócios
Eva Marius

Preparado por:
Cliente:

Associados

Iniciado em:

Junho/06

Concluído em:

Contínuo

Histórico do Projeto

Espaço CIESP de Negócios
A Diretoria Regional do Ciesp-Sorocaba inaugurou, em 23 de junho, o Espaço Ciesp de Negócios,
considerado um programa inédito com a finalidade de gerar novas parcerias entre as empresas
da região.
Todo mês, indústrias e empresas de prestação de serviços associadas poderão expor seus
produtos, banners e catálogos nos balcões disponibilizados na diretoria regional.
No período programado, o CIESP/ DR Sorocaba deixa à disposição da empresa um balcão de
aço na cor cinza, com fechamento em vidro e espaço p/ estoque de material Publicitário.

Objetivos do Projeto
•
•

•

Incentivar as 305 empresas associadas a participar do Espaço Ciesp de Negócios
O objetivo da DR é caracterizar o espaço como uma vitrine para novos clientes e
fornecedores, pois nem todos têm conhecimento dos produtos e serviços que as empresas
associadas têm à disposição
O Espaço Ciesp pretende fazer com que as empresas se conheçam, estabeleçam contatos
e, principalmente, realizem novas parcerias

Descrição Passo a Passo
•
•

•

•

Estabelecemos o período para exposição e este deverá contemplar a realização de uma
Reunião Plenária
Elaboração da lista com as empresas interessadas e escolhidas de nosso quadro
associativo. Das empresas que utilizam o Espaço CIESP de Negócios, 8 são sócios
empresariais e 4 sócios parceiros
A empresa expositora deverá deixar material publicitário, amostras de produtos, banner e
outros para fornecermos aos clientes, parceiros etc, que visitam a sede do CIESP/DR
Sorocaba
A participação da empresa associada é gratuita

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.

