
 

 

RODADA DE NEGÓCIOS CANASVIEIRAS 

 

Objetivo do Coquetel de Negócios ACIF 

Reunir empresários das mais diversas atividades, para possibilitar-lhes condições e oportunidades 
de fazerem negócios entre si ou terceiros, durante o encontro ou posterior. Aproveitando os 
potenciais da ACIF principalmente no aspecto de associativismo.  

 

ORIENTAÇÕES: 

 
É necessária a INSCRIÇÃO, para o Evento, COM ANTECEDÊNCIA, com o preenchimento da 

ficha de inscrição com todos os dados pertinentes para a confecção do boleto de pagamento. 

O valor da inscrição é de R$ 20,00 por pessoa.  

 

Não será permitido o acesso ao evento (apresentação e coquetel) de pessoas que não fizerem a 

inscrição, independente de fazer a apresentação da empresa ou somente como ouvinte. 

Sendo retornado e confirmado pela ACIF (coordenação), inscrições serão aceitas até o dia 

12/07/2016 e o pagamento do boleto até o dia 13/07/2016 (vagas limitadas a 20 empresas com 2 

representantes).  

 
Local do evento: 

CredCrea Canasvieiras: Rodovia Tertuliano Brito Xavier, nº 276, em Canasvieiras. 
 
Obs: É importante salientar aos participantes que, por se tratar de uma cooperativa de crédito 
com entrada pela porta magnética de segurança/modelo banco, evitem excesso de metais, aos 
quais, necessitarão colocar estes pertences no compartimento padrão, para adentrar no ambiente.

 

 
Durante o evento: 

 

Entrada – Identificação, controle presença, apresentação da confirmação do pagamento da 

inscrição, recebimento identificação e demais informações básicas sobre o decorrer do evento.  

 

Programação:  

19h: Abertura com apresentação da ACIF Regional Canasvieiras aos participantes: 

Expositor: Luiz César Costa – Diretor Geral da ACIF Regional Canasvieiras (20min) 

19h20min: Apresentação das empresas/Profissionais participantes (3min/participante) 

20h30min: Apresentação CREDCREA (15min) 

20h50min: Sorteio de Brindes (10min) 

21h: Coquetel 

22h: Encerramento 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL: 

A ACIF disponibilizará o material audiovisual necessário para a apresentação, porém deverá ser 

enviado com antecedência o logo da empresa e sua apresentação, para que possamos já colocar 

na ordem. 

 



 

 

O catão de visitas, suporte para banner, fitas adesivas e outros materiais, são por conta do 

participante!  

 
TEMPO DE APRESENTAÇÃO: 

A(s) empresas / empresários - expositoras(es) terão 03min. Para fazerem sua apresentação 

sucinta, ou seja: Nome, tipo atividade, tempo de existência, Nomes diretoria, número 

colaboradores, o que trazem de bom para o evento, bem como seus endereços e contatos para 

posterior relacionamento. 

 

O COQUETEL 

O coquetel será liberado após o término de todas as apresentações, momento que também estará 

liberado para continuação dos relacionamentos e negócios entre as empresas participantes.  

 

Ao término: Faz-se necessário que todos os presentes preencham o mais completo possível o 

FEEDBACK, para que a ACIF possa avaliar o evento, fazer o repasse destas informações aos 

participantes e planejar melhorias para o próximo.

 


