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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE RONDÔNIA:
CONTAGEM REGRESSIVA PARA AS
FESTIVIDADES DE FIM DE ANO
Realizada em parceria com várias instituições, entre elas a
Fecomércio, Fiero, CDL, Sindlojas, Sebrae, Prefeitura Municipal e
Governo do Estado que se encarrega de dobrar a segurança nas ruas,
para que a população possa realizar suas compras com muito mais
segurança.

O presidente da Associação Comercial de Rondônia Vanderlei Oriani em visita a este site, falou-nos
sobre a campanha ''Natal Iluminado de Prêmios'', sobre a expectativa das vendas e da geração de
empregos através das contratações temporárias e da contagem regressiva para as festividades de
final de ano, afinal faltam somente 67 dias para o natal.
A campanha ''Natal Iluminado de Prêmios'', é uma iniciativa da Associação Comercial, que visa
incrementar as vendas do comércio da capital e de seus distritos, fazendo com que os consumidores
sintam-se incentivados a fazerem suas compras nas empresas que participam da promoção, pois a
premiação é valiosa e este ano conta com o sorteio de 4 carros e 4 motos.
Realizada em parceria com várias instituições, entre elas a Fecomércio, Fiero, CDL, Sindlojas,
Sebrae, Prefeitura Municipal e Governo do Estado que se encarrega de dobrar a segurança nas
ruas, para que a população possa realizar suas compras com muito mais segurança.

Segundo o presidente da ACR, a expectativa é de um aumento nas vendas e nas contratações
temporárias da ordem de 15% em relação ao ano passado, o que fortalecerá a economia da capital
neste fim de ano.

Até o presente momento, 280 empresas já aderiram a campanha e a meta da Associação Comercial
é alcançar o número de 400 participantes, ressaltando ainda, que qualquer empresa pode participar
da campanha, seja ela da capital ou dos distritos, para efetivarem sua participação basta aderir a um
dos pacotes disponibilizados pela ACR que são os seguintes:

1º Plano de Adesão de 600 reais - Dá direito ao participante 01 banner da Promoção - 01 Urna
e o total de 500 cupons.
2º Plano de Adesão de 1.000 reais - Dá direito a 01 banner, 01 urna e 1.500 cupons
3º Plano de Adesão de 3.000 reais - Dá direito a 01 banner, 01 urna e 5.000 cupons
4º Plano de Adesão de 10.000 reais - Da direito a 01 banner. 01 urna e 50.000 cupons
personalizados com a logo marca da empresa mais mídia institucional na TV, out-door's e busdoor
Para maiores informações entre em contato através do telefone 3224-1522.

