PROPOSTA COMERCIAL
Sócio Contribuinte do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos
Derivados do Estado de Santa Catarina

“Elo de ligação entre o Setor Leiteiro Catarinense e as empresas fornecedoras de insumos para a
Indústria de Laticínios.”

Entidade:

Florianópolis 2014

PROPOSTA COMERCIAL

SINDILEITE-SC
S A N T A C A T A R I N A

Associe-se já!

BENEFÍCIOS

EXCLUSIVOS!!
SER SÓCIO CONTRIBUINTE É: Ser ouvido e
representado por quem mais entende do
segmento leiteiro catarinense.

Somos o principal canal de comunicação e elo de
ligação entre a cadeia produtiva e mais de 500
empresas que formam o parque leiteiro
catarinense.

VERIFIQUE A PROPOSTA A SEGUIR E NÃO PERCA
ESTA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO!

Informações Gerais
.

Proposta Comercial
Sócio contribuinte do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do
Estado de Santa Catarina.

Objetivo
Divulgar a empresa contribuinte para todos associados da entidade.

Abrangência
Todo o Estado de Santa Catarina.

Prazo
O contrato tem vigência de doze meses a contar da assinatura do contrato. A renovação
é automática.

O Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Santa
Catarina (SINDILEITE-SC) ao longo dos tempos vem buscando parcerias e um maior
entrosamento entre indústrias associadas, clientes, fornecedores e parceiros do
Sindicato. Diante disso criou-se a categoria de "Sócio Contribuinte" como uma forma de
aproximar as indústrias dos fornecedores, prestadores de serviços e clientes.

QUEM PODE SER SÓCIO CONTRIBUINTE?

Poderá se tornar um Sócio Contribuinte do SINDILEITE-SC, pessoas físicas ou
jurídicas, fornecedores da matéria prima, embalagens, equipamentos, máquinas,
prestadores de serviços ou quem tenha interesse em se associar de forma a apoiar e
participar das atividades do Sindicato.
QUAIS OS BENEFÍCIOS?
Um dos principais benefícios dos Sócios Contribuintes será interação direta com
as indústrias associadas e filiadas intermediada através do Sindicato. As empresas
associadas ao SINDILEITE-SC estão entre as maiores agroindústrias do estado e
representam praticamente 90% do leite produzido em Santa Catarina, enquanto as
filiadas somas mais de 500 empresas em plena atividade no estado. Além disso, terão
outros benefícios como:

 Fazer demonstrações; apresentações; panfletagem e expor produtos e serviços
durante as reuniões mensais do Sindicato, lembrando que essas apresentações
serão apenas durante o tempo estipulado da categoria optada pelo Sócio
Contribuinte.
 Terão espaço, dependendo da categoria, para divulgação da marca e produtos
nos informativo virtuais e impressos, eventos realizados e site do sindicato:
www.sindileitesc.com.br;
 Preços diferenciados na utilização do espaço físico do Sindicato como salão de
festas, auditório, salas de reuniões e outros;
 Acesso especial ao banco de dados Sindicato no que diz respeito ao contato dos
associados e filiados;
 Palestras, cursos e seminários oferecidos pelo Sindicato em parceria com CNI e
FIESC;
 Possibilidade de notícias periódicas da empresa contribuinte no informativo
semanal da entidade para o público que abrange todo o Estado de Santa
Catarina.

QUAL O INVESTIMENTO?

Os Sócios Contribuintes dividem-se em quatro categorias, três com um valor
mensal e uma com um valor a ser fixado, cada uma com benefícios diferenciados.
1º - Categoria Bronze: Mensalidade no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais).
2º - Categoria Prata: Mensalidade no valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais).
3º - Categoria Ouro: Mensalidade no valor de R$ 900,00 (Novecentos reais).
4º - Categoria Diamante: Valor a ser fixado.

BENEFÍCIOS DAS CATEGORIAS

1º - Categoria Bronze:
o 7 minutos de divulgação na reunião mensal do SINDILEITE;
o Panfletagem nas reuniões;
o Palestras, cursos e seminários oferecidos pelo Sindicato em parceria com
CNI e FIESC;
o Possibilidade de notícias da empresa contribuinte no informativo semanal
da entidade;
o Apoio do Sindileite no que diz respeito à interação entre empresa
associada e Sócio Contribuinte.

2º - Categoria Prata:
o 15 minutos de divulgação na reunião mensal do SINDILEITE;
o Panfletagem nas reuniões;
o Palestras, cursos e seminários oferecidos pelo Sindicato em parceria com
CNI e FIESC;
o Preços diferenciados na utilização do espaço físico do Sindicato como
auditório, salas de reuniões e outros;
o Possibilidade de notícias da empresa contribuinte no informativo semanal
da entidade;
o Acesso à lista com informações do setor de compras de cada Empresa
associada ao Sindicato;
o Apoio do Sindileite no que diz respeito à interação entre empresa
associada e Sócio Contribuinte.

3º - Categoria Ouro:

o 20 minutos de divulgação na reunião mensal do SINDILEITE;
o Participação do almoço com os Associados;
o Panfletagem nas reuniões;
o Palestras, cursos e seminários oferecidos pelo Sindicato em parceria com
CNI e FIESC;
o Preços diferenciados na utilização do espaço físico do Sindicato como
auditório, salas de reuniões e outros;
o Possibilidade de notícias da empresa contribuinte no informativo semanal
da entidade;
o Acesso à lista com informações do setor de compras de cada Empresa
associada ao Sindicato;
o Acesso à lista de empresas filiadas ao Sindileite – média de 500 empresas;
o Exposição de banners nas reuniões;
o Divulgação da marca da empresa em informativos e site do Sindicato;
o Apoio do Sindileite no que diz respeito à interação entre empresa
associada e Sócio Contribuinte.

4º - Categoria Diamante:

A categoria Diamante trata-se de um Sócio Contribuinte que terá um espaço de tempo
em uma única reunião do Sindicato, segundo sua necessidade, acordado entre a
entidade e o sócio contribuinte. O valor será fixado pelo SINDILEITE conforme produto
apresentado e tempo estipulado. O agendamento da apresentação deverá ser feito com
no mínimo um mês de antecedência da data escolhida.

Os contratos têm duração de 12 meses com renovação automática caso não haja
manifestação contraria de ambas as partes.

COMO SE ASSOCIAR?

Para associar-se é simples, a empresa interessada deve entrar em contato com o
Sindicato através do telefone (48) 3028-8880 ou enviar um e-mail para
sindileite@sindileitesc.com.br. Após isso, será encaminhado o contrato para assinatura.
Se preferir, a empresa poderá fazer uma visita na nossa sede que estaremos prontos
para atendê-lo.

Atenciosamente,

Valter Antônio Brandalise
Presidente SINDILEITE-SC

