Soluções para o Associado ACIPG

1 – ASSOCIE-SE
Ser um associado ACIPG é muito mais do que ter os custos de sua empresa reduzidos ou alavancar suas
vendas através dos serviços oferecidos pela associação, é contar com um time de profissionais prontos e
preparados para trazer todo o suporte necessário com um portfólio completo de serviços para você e para
sua empresa.
Disponível para Pessoa Física e Pessoa Jurídica
____________________________________________________________________________________

2 – PROTEÇÃO AO CRÉDITO ACIPG

Pacotes de consultas a partir de R$ 24,00.
Interligada ao SPC Brasil e à Serasa Experian, a Proteção ao Crédito ACIPG, faz parte da maior rede de
proteção ao comércio do Brasil.
Evite a inadimplência. Não tenha dúvida para vender a prazo, com segurança ou buscar informações
cadastrais de pessoas ou empresas.
Utilize o SPC ACIPG. Suporte e atendimento especializado.

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

4 – JUNTA COMERCIAL
Consultoria nos procedimentos de elaboração de processos e aplicação da legislação vigente.
Atendimento exclusivo na Empresa Fácil para todos os clientes da nossa agência.

5 – COOPER CARD
Taxas zero para sua empresa. Usando Cooper você ajuda no crescimento da sua associação.
Diversas formas para atender as necessidades de sua empresa e de seus colaboradores, como os cartões
alimentação, refeição, farmácia, combustível e multi benefícios.
Atendimento especializado. Consulte a rede credenciada no site www.coopercard.com.br
______________________________________________________________________________________

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

6 – PLANO DE SAÚDE UNIMED
Plano de saúde empresarial com atendimento e suporte especializado e diferenciado para o associado.
Toda a segurança e qualidade que você e sua empresa merecem.
A sua adesão via ACIPG proporciona o crescimento da sua associação.
Planos a partir de 3 titulares ou 4 beneficiários - Fidelidade de 12 meses.

7 – PLANO DE SAÚDE SANTA CASA
Descontos de até 15% exclusivos para associados e carência zero para consultas e exames simples.
Plano de saúde empresarial com atendimento e suporte especializado e diferenciado para o associado.
Planos a partir de 2 beneficiários - Fidelidade de 12 meses.

___________________________________
___________________________________________________

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

8 – PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV
O custo-benefício que sua empresa procura.
Garanta um sorriso bonito e saudável para você e seus colaboradores.
Beneficio fornecido sem obrigatoriedade, com coparticipação dos colaboradores ou não. Funciona como um
beneficio para valorizar e tornar mais saudável a vida dos seus colaboradores.

9 – SISTEMA EMISSOR DE DOCUMENTOS FISCAIS
(NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e)
Por apenas R$ 39,90 emita suas notas de maneira ilimitada.
Agregando valor, tecnologia e serviços. A VARITUS BRASIL é referência em tecnologia da informação,
responsável por um dos sistemas de soluções fiscais mais eficientes e robustos do mercado.
Treinamento e suporte especializado.

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

11 – SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL ERP – FINER
Software de gestão empresarial com 40% de desconto para associados ACIPG.
O software com gestão integrado avançado com diversas funcionalidades e funcionalidades especiais para
segmentos de Alimentação, Serviços e Vestuário. Contempla emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
Treinamento e suporte especializado
______________________________________________________________________________________

12 – CERTIFICADO DIGITAL
Em média 23% de desconto para associados.
O Certificado Digital é uma assinatura com validade jurídica que garante proteção às transações
eletrônicas.
Ambiente VIP para o atendimento ao associado.
Compra e agendamento pelo site: http://www.faciap.org.br/certificadodigital/pontos/?id=87

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

13 – CERTIFICADO DE ORIGEM
O Certificado de Origem é o documento que atesta a origem da mercadoria que está sendo exportada,
com o objetivo de conceder redução ou isenção ou do imposto de importação.
Atendimento especializado e emissão no mesmo dia da solicitação, caso documento esteja de acordo as
exigências do procedimento.
______________________________________________________________________________________

15 – PONTO DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR - SEBRAE
O associado encontra informações, cursos e capacitação do Ponto de Atendimento ao Empreendedor SEBRAE nas dependências da ACIPG.

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

17 – E-MAIL MARKETING
Como associado você tem direito ao desconto de 50%
Divulgue sua marca por e-mail para até 26.000 mil contatos de Pessoa Física e Jurídica.
Empresa disponibiliza a arte e no remetente aparecerá o anunciante.

18 – REVISTA ACIPG
Veículo oficial da entidade que traz matérias especiais, segmentadas e dirigidas aos empresários da
cidade, abordando temas de interesse da classe. Possui editoriais fixas como entrevistas, destaques, traz
cases e reportagens com ações e inovações empresariais .

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

Possui espaços para anúncios com valores diferenciados aos associados.

19 – ANÚNCIOS NO SITE ACIPG
Portal de uma das entidades mais representativas do Paraná.
Serviço exclusivo para associado
Mais de 24mil acessos por mês.
Acessado diariamente por pessoas físicas e empresas de todos os segmentos.

20 – MALA DIRETA
O associado tem direito a dois envios de folders anuais gratuitos através da mala direta para 2000
destinatários.
Entre em contato e reserve uma data. A empresa disponibiliza o material que será enviado pela ACIPG.

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

22 – CURSOS
De 20% a 50 % por cento de desconto para inscrições de associados.
Cursos em diversas áreas para a capacitação do empresário e de seus colaboradores, ministrados por
instrutores qualificados.
Operadoras parceiras Tim e Vivo.

24 – LOCAÇÃO DE SALAS
Associado tem desconto de 50% na tabela de valores.
Diversas salas disponíveis para atender as necessidades do empresário, reuniões, cursos, treinamentos,
capacitações, etc.

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

Auditórios para até 230 pessoas e salas para até 35 pessoas.
Opções de coffee break e equipamentos disponíveis.

25 – ACIPG ESTÁGIOS
A ACIPG possui um programa próprio de intermediação para contratação de estagiários com a melhor taxa
administrativa de Ponta Grossa.
Cumprimos a lei do estágio, fazemos toda a parte burocrática da gestão de contratos (incluso seguro de
vida obrigatório) e o encaminhamento de estudantes para entrevista em sua empresa.

26 – PORTAL DE EMPREGOS
Sistema on-line de busca de currículos e divulgação de vagas, serviço sem taxa.
Disponível para associados

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

São mais de 6.000 currículos cadastrados com diversos filtros para busca personalizada.

27 – CLUBE DE VANTAGENS
Aproveite as vantagens (descontos) em empresas associadas ACIPG (Faculdades, academias, clínicas,
etc.…),
Conheça nossos parceiro e descontos no site: http://www.acipg.org.br/novosite/clube

28 – SGC – SOCIEDADE GARANTIDORA DE CRÉDITO
A SGC, ou Sociedade de Garantia de Crédito, é uma associação de empresas que visa facilitar o acesso ao
crédito de micro e pequenas empresas e também de micro empreendedores individuais, através de
emissão de cartas de garantias, dessa forma procurando oferecer melhores taxas de juros junto aos
parceiros conveniados.
Serviços Prestados:
 Emissão de Cartas de Garantias de Crédito;

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

 Facilitar o acesso ao crédito;
 Linhas de Crédito com taxas menores aplicadas no mercado;






Assessoria administrativa (parceria com o Sistema Sebrae);
Assessoria técnica (parceria com o Sistema SEBRAE);
Assessoria econômica e financeira (parceria com o Sistema SEBRAE);
Auxiliar na elaboração de Plano de Negócios;

Diferenciais e Vantagens
Para empresas:






Acesso ao crédito junto a Instituições Financeiras;
Assessoria financeira e empresarial;
Melhoria da competitividade;
Integração a uma rede empresarial;
Menores taxas de juros nas operações de crédito;

29 – CAMPANHAS COMERCIAIS
Os associados contam com benefícios para participarem de campanhas comerciais da ACIPG. Na busca
pela fidelização dos clientes, as campanhas temáticas da Associação proporcionam a baixo custo para o
empresário, ampla divulgação da marca, com a premiação, através de sorteio, de clientes participantes.
Para 2017 está confirmada a Campanha Amores, com as edições Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia
dos Pais, além da Campanha de Natal.

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

31 – EMPREENDER
O Programa Empreender da ACIPG teve início em 1991 com o objetivo de difundir a cultura associativista
através da organização dos Núcleos Setoriais, adaptado de um modelo de gestão alemão com a parceria
do SEBRAE, os Núcleos Setoriais são grupo de empresas de um mesmo segmento ou de diversos
segmentos os multisetoriais que tem por objetivo fortalecer seu segmento unir a classe empresarial com
diversas ações conjuntas.
Com o apoio da Associação Comercial que disponibiliza um consultor para orientar a elaboração do
planejamento estratégico, identificando as demandas do grupo e as ações necessárias para suas soluções,
entre outros objetivos os empresários dos núcleos buscam longevidade, competitividade, lucratividade
paras suas empresas, com a união empresarial, conseguem mais benefícios juntos são mais fortes nas
compras conjuntas, capacitações, consultorias etc.
Adesão para associados da ACIPG no segmento da empresa.
NÚCLEOS ATIVOS da ACIPG:
1-NSTI- NÚCLEO SETORIAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ( ASSOCIAÇÃO)
2- NSM- NÚCLEO SETORIAL DE

MODA.

3- NAPES- NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS.( ASSOCIAÇÃO)
4- NAPG- NÚCLEO DE ARTESÃOS DE PONTA GROSSA.
5- NETUR- NÚCLEO DE EMPREENDEDORES EM TURISMO RURAL.
6- NGTUR – NÚCLEO DE GUIAS DE TURISMO.

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

7-NSSBE- NÚCLEO SETORIAL DE SALÕES DE BELEZA
8-NRCCG- NÚCLEO DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DOS CAMPOS GERAIS.( ASSOCIAÇÃO)
9-NSPP-

NÚCLEO SETORIAL DE PROFISSIONAIS DE PROPAGANDA.( ASSOCIAÇÃO)

10-NCJE-

NÚCLEO DO CONSELHO DO JOVEM EMPRESÁRIO.CONJOVE.

11- NEVDBBE- NÚCLEO DE EMPREENDEDORES EM VENDAS DIRETAS BELEZA E BEM ESTAR.
12- NSAPG- NÚCLEO SETORIAL DAS AGROPECUÁRIAS DE PONTA GROSSA.
13- NCPG- NÚCLEO DE CONSTRUTORES DE PONTA GROSSA .
14- NEGD- NÚCLEO EMPRESARIAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO .
15-NFPG- NÚCLEO DA FOTOGRAFIA DE PONTA GROSSA.
16- NRGCG- NÚCLEO DA REDE GASTRONOMICA DOS CAMPOS GERAIS.
______________________________________________________________________________________

32 – PALESTRAS GRATUITAS
Disponibilizamos palestras e eventos gratuitos para os associados, proporcionando capacitação e
conhecimento para o empresário e sua equipe. Dispondo de temas com oportunidade de acompanhar
assuntos atuais e de relevância para o mercado atuante. Palestras serão divulgadas os eventos pelo e-mail
marketing, portal ACIPG, outdoor eletronico entre outros. Mantenha seu cadastro atualizado.
Inscrições serão disponibilizadas no site da ACIPG.

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

33 - OUTDOOR ELETRÔNICO - DIVULGUE SUA MARCA
Associado tem desconto de 50% na tabela de valores.
Com o outdoor eletrônico, o associado terá como divulgar juntamente com um conteúdo noticioso,
produtos da ACIPG e outras marcas parceiras, seus produtos e serviços, das 9 às 22 horas. Em local
estratégico com alta trafegabilidade de veículos e pedestres, o outdoor eletrônico é mais uma opção de
divulgar sua empresa.
______________________________________________________________________________________

35 - Anúncios “ACIPG ON-LINE”
Associado tem desconto de 50%.
Todas as segundas - feiras os associados recebem um resumo da semana com noticias e cursos
ações da ACIPG. Separamos para nosso associado um espaço publicitário medindo 1278 x 30 pixels, para
divulgar o seu negócio!

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

______________________________________________________________________________________

36 - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. (BRDE) é um banco de desenvolvimento criado de
forma conjunta pelos estados da Região Sul. BRDE financia 100% do projeto de expansão da sua empresa
com taxas diferenciadas de outros bancos, atende em todos os segmentos.
Para nossos associados o diferencial é ser atendido com horário agendado na própria entidade da ACIPG e
ter acompanhamento técnico do BRDE

37 - SMS Marketing ACIPG
Ferramenta de divulgação em massa enviada diretamente para o celular. Ferramenta de grande
quantidade de visualizações.
Envio de SMS com até 140 caracteres para base de contatos da ACIPG:
SMS Empresas - Envio para 1.200 celulares de Empresas PJ
SMS Consumidor - 1.000 - Envio para 1.000 celulares PF
SMS Consumidor - 2.500 - Envio para 2.500 celulares PF
SMS Consumidor - 10.000 - Envio para 10.000 celulares PF
______________________________________________________________________________________

(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

38 - ISAE/FGV
O ISAE/FGV em parceria com a ACIPG oferecem para Ponta Grossa e região, soluções inovadoras e
programas que formam profissionais éticos, social e ambientalmente responsáveis, capazes de liderar
pessoas e organizações de forma sustentável.
Para nossos associados o diferencial é ter descontos especiais em cursos de MBA presencial e
online com pólo na ACIPG.

39 - AGENDA / CADERNO ACIPG
Agenda anual e calendário de mesa com divulgação dos serviços ACIPG. Espaços publicitários
gratuitos (guia do associado) e sob aquisição.
Consulte nossa tabela de preços.
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(42) 3220-7259
E-mail: acipg@acipg.org.br

