
‘Se podemos sonhar, 
também podemos tornar 
nossos sonhos realidade.’

Walt Disney
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PROPONENTE:�
Razão Social:

Associação Comercial Empresarial de Santa Helena - ACISA

CNPJ: 78.101.656/0001-98

Natureza Jurídica e Data de Fundação:
         
Entidade da sociedade civil, com fins não econômicos e de duração ilimitada,
fundada em 04 de julho de 1978. Em 2022 a ACISA completa 44 anos de 
existência.

Finalidade:
        
Defender os interesses da economia do Município, do Estado e do País, e, em 
especial, defender, amparar, orientar, coligar e instruir a classe empresarial, 
a qual representa.

Atuação e Principais Ações Desenvolvidas:

- Acesso facilitado à serviços e soluções empresariais; 
- Campanhas de incentivo a compra nas empresas locais;
- Capacitações, treinamentos e consultorias na área empresarial;
- Divulgação das empresas associadas;
- Parcerias estratégicas a nível
municipal, regional, estadual e federal
na busca de soluções conjuntas às 
questões regionais;
- Realização de eventos para 
integração, socialização e geração de 
negócios.



A Associação Comercial Empresarial de Santa Helena – ACISA contempla 
uma agenda anual com diversas atividades e eventos que reúnem além 
de empresários, também o público em geral.

Além disso, a ACISA conta com uma ampla rede de divulgação, que 
garante que milhares de pessoas vejam suas ações diariamente:

Tudo isso, aliado ao profissionalismo e compromisso de criar bons 
conteúdos proporcionam maior visibilidade às ações, eventos e marcas 
inteligentes parceiras da ACISA.

Independente do ramos de atividade, divulgar-se nas ações da ACISA traz 
visibilidade e promoção para as empresas.

Neste aspecto, a ACISA apresenta o Plano de Eventos para 2022 e o 
quadro de cotas de participação.

APRESENTAÇÃO:�

Presença digital nas redes sociais (Facebook e Instagram);

Site oficial www.acisash.com.br;

Presença em sites de notícias locais e regionais;

Assessoria de imprensa especializada com facilitado acesso à toda 
imprensa local e regional;

Acesso aos meios de comunicação televisiva e rádios;

Comunicação interna aos associados por listas de transmissão em 
aplicativos de conversação;

Mala direta via e-mail com todos os associados;

Redes de divulgação do sistema assoaciativo regional, estadual e federal.

ÍNDICE:�

EVENTO:��FEIRA�DE�OFERTAS�E�NEGÓCIOS

EVENTO:��JANTAR�ITALIANO�BELLA�NOTTE
EVENTO:��PALESTRA�EXCLUSIVA�PARA�O�PÚBLICO�FEMININO�(OUTUBRO�ROSA)

PROJETO:��VOLTA�ÀS�AULAS
PROJETO:��INTEGRAÇÃO�CACIOPAR�JOVEM

EVENTO:��FESTA�DA�COSTELA

EVENTO:��IMPOSTÔMETRO

AÇÃO:��CAMPANHAS�COMPRAR�AQUI�DÁ�SORTE!

EVENTO:��PRÊMIO�QUALIDADE�SANTA�HELENA�2022�

AÇÃO:��SITE�DA�ACISA
AÇÃO:��INFORMATIVO�SEMANAL�DA�ACISA

EVENTO:��JANTAR�DE�POSSE�DA�NOVA�DIRETORIA�DA�ACISA

EVENTO:��JOGOS�EMPRESARIAIS

EVENTO:��EXPO�SANTA�HELENA�2022

EVENTO:��COMEMORAÇÃO�DE�44�ANOS�DA�ACISA

EVENTO:��JOJEPʼS

EVENTO:��ASSEMBLEIA�GERAL�ORDINÁRIA�E�VISITA�TÉCNICA�FACIAP�JOVEM

BÔNUS�ESPECIAL�



Evento festivo, seguido de jantar, que marca a Posse 
da Nova Diretoria da ACISA, do Conselho da Mulher Empreendedora 
e do Conselho do Jovem Empreendedor que assumirá a gestão 
da entidade pelo período de 2 anos.

Previsto para janeiro ou fevereiro/2022.

EVENTO:��JANTAR�DE�POSSE�
DA�NOVA�DIRETORIA�DA�ACISA

COTAS�DE�PARTICIPAÇÃO�E�CONTRAPARTIDAS�OFERECIDAS

OURO: R$ 1.000,00

Espaço para exposição de banner 
da empresa no local do evento;

- 
Citação da empresa no cerimonial 

do evento;
- 

Espaço para distribuição de mimo 
personalizado nas mesas;

- 
Marca da empresa nos prismas de 

mesa;
- 

02 ingressos cortesia para 
participação no evento.

PRATA: R$ 500,00

Espaço para exposição de banner 
da empresa no local do evento;

- 
Citação da empresa no cerimonial 

do evento;
- 

Marca da empresa nos prismas de 
mesa.

No dia 04 de julho de 2022, a ACISA completará seus 44 anos de 
constituição, e para comemorar seu aniversário será realizado um
evento festivo com programação voltada ao empresário associado, 
seguido de coquetel de confraternização para os convidados.

Prevista para a primeira semana de julho/2022.

EVENTO:��COMEMORAÇÃO�
DE�44�ANOS�DA�ACISA

COTAS�DE�PARTICIPAÇÃO�E�CONTRAPARTIDAS�OFERECIDAS

OURO: R$ 3.000,00 PRATA: R$ 1.500,00

Divulgação da marca nos convites, 
Facebook e Instagram;

- 
Espaço para entrega de panfleto 

impresso aos participantes 
(distribuição nas cadeiras);

- 
Espaço para disponibilizar brindes 
personalizados ou com a marca da 

empresa para sorteio entre os 
participantes.

Espaço para exposição de banner 
da empresa no local;

- 
Divulgação da marca nos convites, 

Facebook e Instagram;
- 

Espaço para entrega de pastas 
personalizadas ou outro material 

aos participantes (distribuição nas 
cadeiras);

- 
Espaço para disponibilizar brindes 
personalizados ou com a marca da 

empresa para sorteio entre os 
participantes.



Campanhas de vendas realizadas nas principais datas 
comemorativas do ano. 
Onde o consumidor ao fazer suas compras nas empresas locais 
participantes da Campanha, ganha uma raspinha. Os vales compras 
são instantâneos na modalidade Raspou, Achou, Ganhou! O valor 
descrito na raspinha premiada deve ser gasto em mercadorias 
ou serviços na empresa onde o cliente foi premiado.

AÇÃO:��CAMPANHAS�
COMPRAR�AQUI�DÁ�SORTE!

Comemorativa ao dia das Mães: mês de maio/2022; 

Comemorativa ao dia dos Pais: mês de agosto/2022;

Comemorativa ao Natal: meses de novembro e dezembro/2022.

Dia das Mães

Dia das Mães

COTAS�DE�PARTICIPAÇÃO�E�CONTRAPARTIDAS�OFERECIDAS
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PRATA: R$ 3.000,00

01 kit básico para participação na 
Campanha;

- 
Marca da empresa no banner de 

divulgação no site da ACISA;
- 

Marca da empresa no banner 
2,00x1,40m em lona exposto na 

recepção da ACISA;
- 

Marca da empresa no Facebook e 
Instagram da ACISA;

- 
Menção nos spots de divulgação 

das rádios;
- 

Marca nos materiais impressos da 
campanha: Cartazes e Prismas;

- 
Exposição/distribuição de 
materiais de divulgação da 

empresa (banner, folder, panfletos, 
degustação de produtos, brindes, 

entre outros) em palestras 
referentes a campanha.

OURO: R$ 5.000,00

01 kit básico para participação na 
Campanha;

- 
Marca da empresa na camiseta 

da campanha (uniforme da 
ACISA);

- 
Marca da empresa no banner de 

divulgação no site da ACISA;
- 

Marca da empresa no banner 
2,00x1,40m em lona exposto na 

recepção da ACISA;
- 

Marca da empresa no Facebook e 
Instagram da ACISA;

- 
Marca em todos os materiais 

impressos da campanha: 
Raspinhas, Cartazes e Prismas;

- 
Marca no VT de divulgação da 

campanha;
- 

Menção nos spots de divulgação 
das rádios;

- 
Exposição/distribuição de 
materiais de divulgação da 

empresa (banner, folder, 
panfletos, degustação de 

produtos, brindes, entre outros) 
em palestras referentes a 

campanha.

BRONZE: R$ 1.500,00

Marca da empresa no banner de 
divulgação no site da ACISA;

- 
Marca da empresa no banner 

2,00x1,40m em lona exposto na 
recepção da ACISA;

- 
Marca da empresa no Facebook e 

Instagram da ACISA;
- 

Marca impressa nos Cartazes da 
campanha.



A Expo Santa Helena 2022, acontece paralelo as festividades alusivas 
ao aniversário do Município. Grande evento que acontecerá no centro
da cidade, nas dependências e redondezas do Salão Paroquial da
Igreja Matriz. 
A Expo Santa Helena é uma mostra das potencialidades do comércio, 
da indústria e dos prestadoras de serviços. Conta com uma variada 
programação que inclui gastronomia, atrações infantis, shows 
musicais, parque de diversões, entre outras opções que atraem
público local e regional.

Data prevista: 26 a 29 de maio/2022.

EVENTO:��EXPO�SANTA�HELENA�2022 COTAS�DE�PARTICIPAÇÃO�E�CONTRAPARTIDAS�OFERECIDAS

BRONZE: R$ 7.000,00

01 espaço de 3x3m no pavilhão ou 
50% OFF em 01 espaço externo na 
feira para montagem de estande;

- 
15 inserções gratuitas da empresa 

na Rádio Feira do evento;
-

Exposição da marca em divulgação 
no Facebook, Instagram e site da 

ACISA;
- 

Agradecimento formal durante o 
Cerimonial de Abertura da Expo 

Santa Helena 2021;
- 

01 credencial de veículo adicional 
para acesso ao estacionamento de 

expositor.

PRATA: R$ 10.000,00

01 espaço de 3x3m no pavilhão 
ou 50% OFF em 01 espaço externo 
em local privilegiado da feira para 

montagem de estande;
- 

Exposição da marca em banner 
exclusivo dos patrocinadores, 
exposto no estande da ACISA, 

durante todo o evento;
-

15 inserções gratuitas da empresa 
na Rádio Feira do evento;

- 
Exposição da marca em 
divulgação no Facebook, 

Instagram e site da ACISA;
- 

Agradecimento formal durante o 
Cerimonial de Abertura da Expo 

Santa Helena 2021;
- 

01 credencial de veículo adicional 
para acesso ao estacionamento 

de expositor;
- 

Exposição da marca em painel no 
portal de entrada da Expo.

DIAMANTE: R$ 30.000,00 OURO: R$ 20.000,00

02 espaços de 3x3m cada,  
no pavilhão ou 01 espaço externo 
em local privilegiado da feira para 

montagem de estande;
- 

Espaço no evento para "Balão" ou 
outro equivalente, com sua marca;

- 
Exposição da marca em banner 
exclusivo dos patrocinadores, 
exposto no estande da ACISA, 

durante todo o evento;
- 

Exposição da marca nos outdoors;
- 

Exposição da marca no comercial 
de TV Regional;

- 
Divulgação gratuita na Rádio Feira 

do evento (03 visitas ao vivo no 
estande e 15 inserções);

- 
Exposição da marca em divulgação 
no Facebook, Instagram e site da 

ACISA;
- 

Agradecimento formal durante o 
Cerimonial de Abertura da Expo;

- 
Espaço para exibição de vídeo 

institucional de até 1 minuto na 
Cerimônia de Abertura da Expo;

- 
01 credencial de veículo adicional 
para acesso ao estacionamento de 

expositor;
- 

Exposição da marca em painel no 
portal de entrada da Expo.

02 espaços de 3x3m cada  
no pavilhão ou 01 espaço externo 
em local privilegiado da feira para 

montagem de estande;
- 

Espaço no evento para colocar 
"Balão" ou outro equivalente, com 

sua marca;
- 

Exposição da marca em banner 
exclusivo dos patrocinadores, 
exposto no estande da ACISA, 

durante todo o evento;
- 

Divulgação gratuita na Rádio Feira 
do evento (03 visitas ao vivo no 

estande e 15 inserções);
-

Exposição da marca em divulgação 
no Facebook, Instagram e site da 

ACISA;
- 

Agradecimento formal durante o 
Cerimonial de Abertura da Expo;

- 
01 credencial de veículo adicional 
para acesso ao estacionamento de 

expositor;
- 

Exposição da marca em painel no 
portal de entrada da Expo. 
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Evento promovido por vários anos pela ACISA e que será retomado 
. Consiste em uma feira onde empresas de diferentes ramosem 2022

de atividade participam divulgando e vendendo seus produtos 
e serviços. Atrações musicais, infantis e exposições ocorrem 
paralelo a feira, garantindo atração e diversão para toda a família.

Data a ser definida.

EVENTO:��FEIRA�DE�OFERTAS�E�NEGÓCIOS COTAS�DE�PARTICIPAÇÃO�E�CONTRAPARTIDAS�OFERECIDAS
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OURO: R$ 5.000,00

01 espaço padrão para exposição 
da empresa no evento;

- 
Espaço para exposição de banner, 

balão ou tenda no local 
do evento;

- 
Divulgação da marca na página do 
Facebook e Instagram da ACISA, 

nas publicações do evento;
- 

Divulgação da marca no panfleto 
impresso do evento;

- 
Inserção da marca da empresa no 

site da ACISA, nas 
divulgações do evento;

- 
Exposição da logomarca e exibição 
de vídeo de até 1 minuto no telão 
do evento que será instalado em 
local de bastante circulação de 
pessoas e de boa visibilidade.

PRATA: R$ 3.000,00

01 espaço padrão para exposição 
da empresa no evento;

- 
Divulgação da marca da empresa 

na página do Facebook e 
Instagram da ACISA, nas 
publicações do evento;

- 
Divulgação da marca no panfleto 

impresso do evento;
- 

Inserção da marca da empresa no 
site da ACISA, nas divulgações do 

evento;
- 

Exposição da logomarca da 
empresa no telão do evento que 

será instalado em local de 
bastante circulação de pessoas e 

de boa visibilidade.

BRONZE: R$ 1.500,00

Exposição da logomarca da 
empresa na página do Facebook e 

Instagram, nas publicações do 
evento;

- 
Inserção da marca da empresa no 
site da ACISA, nas divulgações do 

evento;
- 

Divulgação da logo da empresa no 
telão do evento que será instalado 
em local de bastante circulação de 

pessoas e de boa visibilidade.



Premiação de reconhecimento às empresas mais votadas em 
pesquisa pública realizada junto à comunidade local. As empresas 
mais votadas em suas categorias recebem o prêmio neste evento.

setembro ou outubro/2022Previsto para 

EVENTO:��PRÊMIO�QUALIDADE�
SANTA�HELENA�2022�

COTAS�DE�PARTICIPAÇÃO�E�CONTRAPARTIDAS�OFERECIDAS
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OURO: R$ 5.000,00

Divulgação da marca da empresa 
na página do Facebook, nas 

publicações do evento;
- 

Divulgação da marca da empresa 
no site da ACISA, nas divulgações 

do evento;
- 

Citação do nome da empresa 
durante o Cerimonial do evento;

- 
Divulgação da logo e de vídeo de 
até 1 minuto no telão do evento 

que medirá 4x2m e será instalado 
ao lado do palco onde os 

homenageados receberão seus 
prêmios;

- 
Espaço para distribuição de mimo 
aos presentes, deixado nas mesas 

do evento (estimativa de 125 
mesas com 4 cadeiras cada);

- 
Logomarca no croqui das mesas;

- 
Cortesia de 1 mesa com 4 
ingressos para o evento.

PRATA: R$ 3.000,00

Divulgação da marca da empresa 
na página do Facebook, nas 

publicações do evento;
- 

Divulgação da marca da empresa 
no site da ACISA, nas divulgações 

do evento;
- 

Citação do nome da empresa 
durante o Cerimonial do evento;

- 
Divulgação da logo da empresa no 
telão do evento que medirá 4x2m 
e será instalado ao lado do palco 

onde os homenageados 
receberão seus prêmios;

- 
Logomarca no croqui das mesas;

- 
Cortesia de 1 mesa com 4 
ingressos para o evento.



PARTICIPAÇÃO: R$ 250,00/mês*

- Inclusão da marca na barra lateral da 
página 2.

- Inclusão da marca no rodapé da 
página 3.

*Limite de 5 (cinco) marcas.

Ação realizada em forma de gincana entre as empresas, envolvendo 
os empresários e colaboradores. Objetiva a integração, novas 
experiências, criatividade, trabalho em equipe e diversão.  
A realização das atividades propostas determinará os campeões. 

Previsto para setembro ou outubro/2022.

EVENTO:��JOGOS�EMPRESARIAIS

COTAS�DE�PARTICIPAÇÃO�E�CONTRAPARTIDAS�OFERECIDAS

PRATA: R$ 2.000,00

Logomarca da empresa nos 
materiais promocionais do evento 

(banners, crachás e demais 
impressos, produtos e brindes);

- 
Logomarca da empresa nas 

divulgações digitais do evento (site 
da ACISA, Facebook e Instagram), 

listas de transmissão e e-mails.

OURO: R$ 3.000,00

Logomarca da empresa nos 
materiais promocionais do evento 

(banners, crachás e demais 
impressos, produtos e brindes);

- 
Citação da empresa parceira no 

cerimonial de abertura do evento;
-  

Espaço para exposição de banner 
ou pórtico da empresa nos locais 

de provas e competições;
- 

Logomarca da empresa nas 
divulgações digitais do evento (site 
da ACISA, Facebook e Instagram), 

listas de transmissão e e-mails.

Site oficial da entidade que mostra os serviços, cursos e notícias 
de ações e atividades realizadas e/ou apoiadas pela ACISA e outras 
pertinentes à área empresarial. Os parceiros são exibidos na página 
inicial do site, em banner rotativo e também no menu específico para
essas empresas e instituições apoiadoras e patrocinadoras.

Janeiro à dezembro/2022.

AÇÃO:��SITE�DA�ACISA

PARTICIPAÇÃO: R$ 250,00/mês

- Inclusão da marca no site oficial da 
ACISA, em banner rotativo dos parceiros 

e na página ‘Parcerias’.

AÇÃO:��INFORMATIVO�SEMANAL�
Informativo digital enviado semanalmente para os associados via e-mail. 
São publicados os principais acontecimentos da semana, agenda de 
capacitações e prestações de contas da entidade. 

Janeiro à dezembro/2022.



O planejamento e execução de ações e eventos da ACISA exige que 
os diretores e membros das comissões da entidade se reúnem 
periodicamente. 
Todos os diretores tem seus cargos voluntários na Associação
Comercial, assim é de responsabilidade da ACISA a recepção e 
organização da agenda tornando-a atrativa para a motivação
constante dos envolvidos. 

Janeiro à dezembro/2022.

AÇÃO:��REUNIÕES�DE�DIRETORIA�E
COMISSÕES

PARTICIPAÇÃO: R$ 250,00/mês
(recurso que será utilizado na contratação de coffee break)

- Espaço de alguns minutos durante a 
reunião para entrega de material ou 

apresentação de produtos da empresa;
- Espaço para exposição de banner da 

empresa na sala da reunião.

BÔNUS�ESPECIAL:�

Parceria�anual�tem
AINDA�MAIS�VANTAGENS!

- Exposição da marca na recepção da ACISA;

- Determinados privilégios em cursos oferecidos pela ACISA (lugares 
reservados, espaço para distribuição de brindes e materiais, degustação 

ou exposição de produtos, etc.), a combinar conforme evento;

- Reconhecimento público durante os cursos da entidade.

Sua�marca�em�evidência!



O Conselho da Mulher Empreendedora 
da ACISA foi fundado em 25 de junho de 
1997, é um órgão de expressão composto 
por mulheres empresárias, executivas e 
profissionais de todas as categorias 
abrangidas pela ACISA.

O objetivo principal do CME é de congregar 
as mulheres empreendedoras, 
desenvolvendo nelas o espírito associativo 
de livre iniciativa, de servir ao seu grupo 
profissional e a sociedade como um todo; 
além de constituir um foro de análise, 
estudos, pesquisas, treinamento, debates, 
sugestões e assessoramento, 
intensificando a integração da mulher 
empreendedora, nas diferentes atividades 
da ACISA; promover a realização de feiras, 
exposições, congressos, palestras, reuniões, 
debates, bem como, o intercâmbio junto 
aos Conselhos Regionais, visando maior 
integração e troca de experiência; 
e ainda, convocar as mulheres 
empreendedoras, ligadas à ACISA, visando 
o progresso econômico, social e político 
do município e do país.

Nesse aspecto, o Conselho da Mulher 
Empreendedora também propõe eventos
para 2022.

Promovido pelo Conselho da Mulher Empreendedora - CME, da ACISA. 
O Bella Notte é um evento especial para a comunidade 
santa-helenense, com tema italiano, cardápio típico requintado 
e baile. O ambiente aconchegante chama a atenção para momentos 
de proximidade, convívio social e diversão.

primeira Previsto para a 
semana de julho/2022.

EVENTO:��JANTAR�ITALIANO�
BELLA�NOTTE

PARTICIPAÇÃO: 
R$ 1.500,00

- Divulgação da marca nos 
convites;

 
- Espaço para colocar 

material da empresa nas 
mesas.

Evento promovido pelo Conselho da Mulher Empreendedora - CME, 
onde as mulheres tem participação exclusiva.
Uma palestra especial sobre o papel da mulher, empoderamento e
bem estar será realizada no mês de outubro alusiva ao movimento 
internacional ‘Outubro Rosa’.

Previsto para outubro/2022.

EVENTO:��PALESTRA�EXCLUSIVA
PARA�O�PÚBLICO�FEMININO�(OUTUBRO�ROSA)

PARTICIPAÇÃO: R$ 1.500,00

- Divulgação da marca nos convites;
- Espaço para exposição de banner 

no local durante o evento;
- Espaço para colocar material da 

empresa nas cadeiras.



O Conselho do Jovem Empreendedor é um 
órgão de expressão do jovem empreendedor 
e da ACISA, criado em 2006, composto por 
empresários e empreendedores 
representantes do comércio, indústria, 
prestadores de serviços, profissionais 
liberais e do setor agropecuário. Sua 
principal finalidade é de promover ações 
que despertem a liderança do jovem, 
visando o seu crescimento pessoal, 
profissional e social.

Outros objetivos são: desenvolver nos jovens
o espírito associativo e de iniciativa para 
servir ao seu grupo profissional, 
proporcionando oportunidades de negócios, 
o desenvolvimento de lideranças com 
capacitação empresarial, bem como, 
manter uma afinidade com a sociedade 
em geral; constituir-se em foro de análises, 
estudos, pesquisas, treinamento e debates, 
intensificando a integração do jovem 
empreendedor nas diferentes atividades do 
Conselho, da ACISA e da comunidade;
auxiliar a ACISA em suas atividades; manter 
intercâmbio com Conselhos congêneres do 
Brasil e de outros países.

Nesse aspecto, o COJEM também propõe
ações e projetos para 2022.

PROJETO:��VOLTA�ÀS�AULAS
Promoção do Conselho do Jovem Empreendedor - COJEM 
de Santa Helena, em parceria com o Centro de Convivência Integral 
da Criança e do Adolescente - CCICA e demais entidades parceiras. 
O projeto foi desenvolvido em 2018 e 2019, e retomado em 2021 e 
2022. Esta iniciativa consiste na montagem e distribuição dos kits de 
materiais escolares básicos para as crianças e adolescentes que 
frequentam a instituição, visando ação social. 
Tem como base promover a educação, o desenvolvimento humano, 
educacional, equidade social, com isso, proporcionando o 
aprimoramento da sociedade. O projeto tem por objetivo atingir mais 
de 200 crianças.

Previsto para janeiro/2022.

- Logomarca da empresa 
nas divulgações do 

projeto no Instagram e no 
Facebook do COJEM;

- Menção da empresa nos 
spots das rádios;
- Logomarca nas 

divulgações do Site 
Oficial Acisa, Facebook e 

Instagram;
- Espaço para exposição 
de banner da empresa 

durante entrega dos kits.

PARTICIPAÇÃO: 
R$ 2.500,00



PROJETO:��INTEGRAÇÃO�CACIOPAR�JOVEM

PARTICIPAÇÃO: R$ 1.000,00

O Conselho do Jovem Empreendedor - COJEM de Santa Helena, criou 
o Projeto Integração CACIOPAR JOVEM, que será desenvolvido em 
parceria com os Conselhos Jovens da Região Oeste.
Visando o interação, network, e práticas esportivas entre os 
participantes, por meio de integração visando um 
aprimoramento do relacionamento regional e fomentar o 
comércio local.

Previsto para setembro ou outubro/2022.

- Logomarca nas divulgações no Instagram e Facebook do COJEM;
- Menção da empresa nos spots das rádios;

- Logomarca nas divulgações do Site Oficial Acisa, página do Facebook e 
Instagram da Acisa;

- Espaço para exposição de banner da empresa no dia do evento;
- Espaço para distribuição de brindes diversos aos participantes e/ou 

para sorteios durante o evento.

NOVO

EVENTO:��FESTA�DA�COSTELA
Executado e idealizado pelo Conselho do Jovem Empreendedor - COJEM, 
de Santa Helena, a Festa da Costela, que tem sido considerado um 
prato típico da cidade de Santa Helena. 
A promoção é em parceria com o Centro de Tradições Gaúchas - CTG, 
buscando incentivar o fomento do turismo, a economia local e regional. 
Acontece junto com as festividades de aniversário do município 
de Santa Helena.

Previsto para maio/2022.

- Logomarca nas divulgações no 
Instagram e Facebook do 

COJEM;
- Menção da empresa nos spots 

das rádios;
- Logomarca nas divulgações do 

Site Oficial Acisa, página do 
Facebook e Instagram da Acisa;
- Impressão da logomarca nos 

ingressos, flyers e nas caixas que 
serão entregues as costelas;
- Espaço para exposição de 

banner da empresa no local do 
evento;

- 1 (um) kit costela de 5kg.

PARTICIPAÇÃO: R$ 3.000,00



EVENTO:��JOJEPʼS

O JOJEP'S busca oportunizar e incentivar seus participantes a 
desenvolverem hábitos saudáveis, buscando uma melhora na saúde 
física, mental e o bem-estar. O COJEM de Santa Helena participa 
juntamente com a Faciap Jovem, buscando estimular os seus 
participantes a uma melhor qualidade de vida.

Previsto para setembro 
à novembro/2022.

- Logomarca nas divulgações no 
Instagram e Facebook do 

COJEM;
- Divulgações no Instagram de 
participantes com hashtags (#) 

diárias ao longo do evento;
- Menção da empresa nos spots 

das rádios;
- Logomarca nas divulgações do 

Site Oficial Acisa e página do 
Facebook da Acisa;

- Liberdade de sugestão para 
propor um desafio aos 

participantes ou fazer uma 
atividade em nome da empresa.

PARTICIPAÇÃO: R$ 3.000,00

EVENTO:��IMPOSTÔMETRO
O Impostômetro considera todos os valores arrecadados pelas três 
esferas de governo a título de tributos: impostos, taxas e contribuições, 
incluindo as multas, juros e correção monetária. O COJEM em conjunto 
com a Faciap Jovem busca desenvolver o projeto, fazendo uma 
promoção de redução do imposto, em parceira com algum comércio 
local. No ano de 2021 foi 
desenvolvido juntamente 
como Cleufa'zFoods, sendo 
um sucesso de vendas.

Previsto para maio/2022.

- Logomarca nas divulgações no 
Instagram e Facebook do COJEM;
- Menção da empresa nos spots 

das rádios;
- Logomarca nas divulgações do 

Site Oficial Acisa, páginas do 
Facebook e Instagram;

- Impressão da logomarca nos 
flyers e convites;

- Espaço para exposição de 
banner da empresa na semana 

do evento;
- Espaço para exposição de 

bann , er da empresa na ACISA
durante o Impostômetro.

PARTICIPAÇÃO: R$ 1.500,00



EVENTO:��ASSEMBLEIA�GERAL�ORDINÁRIA
E�VISITA�TÉCNICA�FACIAP�JOVEM
O Conselho do Jovem Empreendedor - COJEM de Santa Helena, tem a 
intenção de trazer para Santa Helena a AGO da Faciap Jovem, para o 
ano de 2023, porém, os preparativos começam em 2022, com a 
intenção de fomentar o comércio local e promover o Município de Santa 
Helena, demonstrando a participação e força que o município tem 
no associativismo.

Previsto para 2023.

- Logomarca nas divulgações 
no Instagram e Facebook do 

COJEM;
- Menção da empresa nos 

spots das rádios;
- Logomarca nas divulgações 
em portais de notícias locais;
- Logomarca nas divulgações 
no Site Oficial Acisa e página 

do Facebook da Acisa;
- Espaço para exposição de 
banner da empresa no local 

do evento;
- Logomarca em backdrop, 
crachá dos participantes;

- Espaço para colocação de  
pórtico inflável da empresa 

no local do evento;
- Menção da empresa no 

cerimonial de abertura do 
evento e inserção de vídeo 

institucional de 1 (um) 
minuto.

COTA ÚNICA: R$ 10.000,00

Os eventos promovidos pela Associação Comercial Empresarial 
de Santa Helena – ACISA são uma grande oportunidade 

para divulgação de marcas, pois são sinônimos 
de organização, excelência e credibilidade.

E as parcerias são essenciais para que esses eventos 
e ações de sucesso possam acontecer. 

É o nosso compromisso, e é o que torna os 
nossos parceiros ainda mais fiéis às ações realizadas. 

Como resultados observamos aumento na visibilidade de marcas, 
maior competitividade empresarial, o fortalecimento do associativismo e 

as experiências ímpares para os empresários envolvidos, 
refletindo na satisfação de colaboradores e o crescimento das empresas. 

Vincular a sua marca aos eventos da ACISA é sucesso. 
Aproveite as vantagens!

CONCLUSÃO:�

Mais visibilidade para sua marca!



2022�está�aí...
E�SERÁ�UM�SUCESSO!

É�a�retomada�dos�eventos�e�ações�presenciais.

Contamos�com�a�sua�parceria.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DE SANTA HELENA – ACISA
CNPJ: 78.101.656/0001-98

Endereço: Avenida Curitiba, 222, Centro, Santa Helena/PR 
Telefone: 45 3268-1497

E-mail: acisa@acisash.com.br / projetos@acisash.com.br 
Web site: www.acisash.com.br


