Caros Associados e Parceiros
de final de ano, a ACIVI, em parceria
com empresas privadas e com a Prefeitura de Vinhedo, está desenvolvendo uma série de atividades e programas de incentivo ao consumidor, visan-

do propiciar um ambiente natalino que
acolha os cidadãos de Vinhedo e região, ao turno que favoreça os negócios.
Em breve, serão divulgados os detalhes

das ações de Final de Ano que a ACIVI
irá realizar.
Como sempre, contem conosco!
Um forte Abraço!
Flamarion Brandão Polga
Presidente ACIVI

Estamos nos aproximando do final desde ano de 2021, um ano de muitos desafios, mas, também, de muita superação. Agora, com a proximidade das
Festas de Final de Ano, período tão
aguardado por todos os comerciantes,
esperamos que nosso setor possa recuperar parte das perdas que foram experimentadas durante a crise causada
pela Pandemia.
Ciente da importância das festividades
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ACIVI PROMOVE EVENTO EM
COMERMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS!
Em ato promocional neste mês das
‘Crianças’, respeitando todas as normas
e restrições da Pandemia, a Acivi
(Associação Comercial e Industrial de
Vinhedo), juntamente com a Prefeitura
de Vinhedo, empresas e instituições
parceiras, realizou na Praça Sant’Ana,
no Centro da Vinhedo, neste sábado (8),
a apresentação circense da ‘CIA Irmão

Sabatino’, com a presença da diretoria
da Acivi, do prefeito Dr Dario Pacheco,
do secretário de Indústria e Comércio,
Tiago de Paula, do secretário de
Esportes, Marcelo Vieira, dos
vereadores Rubens Nunes e Rodrigo
Luglio, Emerson Benezatto Vice
Presidente do Conseg. além de centenas
de consumidores vinhedenses que

puderam apreciar o espetáculo ‘O Maior
Artista da Terra’.
O evento contou ainda brinquedos
infláveis gratuitos, pipoca, picolés. Além
da Prefeitura, a ACIVI teve o apoio da
Guarda Civil Municipal, Lions Clube de
Vinhedo, cervejarias Germânia e
Kremmer, Cantinho das Delícias, Sabor

da Infância, Império Eventos, Love
Brands, Nalu Brinquedos, Pé de Anjo,
Sorveteria Ideal, Enlu Magazine, Toy
Kids, Otica Visual, Azul Calçados, Pingo
de Gente, H.F. Bravi, OdontoCompany,
Supermercado Infanger, e Loja Menino
Menina. A organização foi da equipe de
funcionários da Acivi.

ACIVI PROMOVE ENTREGA DE BRINQUEDOS
E DOCES NO DIA DAS CRIANÇAS!
Em ato social neste ‘Dia das Crianças’, respeitando todas as normas e
restrições da Pandemia, a Acivi (Associação Comercial e Industrial de
Vinhedo), juntamente com o motoclube ‘Furões do Vento’, com o apoio
Prefeitura de Vinhedo e Lions Clube de Vinhedo, realizou em alguns bairros
da cidade, a entrega de brinquedos e doces , nesta terça-feira (12), com a
presença da gerente da Acivi, Carla Alessandra, além motociclistas e
motoristas vinhedenses que puderam contribuir voluntariamente com a
entrega.
A Acivi teve o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), Max Seg, e
Associação dos Artesãos de Vinhedo. A organização foi da equipe de
funcionários da Acivi e Motoclube ‘Furões do Vento’.

Principais Meio de Pagamento
https://www.iugu.com/blog/o-que-sao-meios-de-pagamento
Você sabe quais são os principais meios de pagamento do Brasil? E como eles
impactam diretamente o seu negócio?

esse método garante a segurança e a confidencialidade dos dados, sendo o
responsável pela realização do pagamento na hora do checkout.
Esse meio de pagamento faz a intermediação entre a loja virtual e a instituição
financeira e conta com soluções tecnológicas para isso.
4. Intermediadores de pagamento

Todo empreendedor quer vender mais e ver sua empresa crescer. Por isso, fidelizar
clientes e entender o processo de compra do seu cliente é fundamental para
quem quer se destacar.
Dessa forma, os meios de pagamento que são disponibilizados pelo seu negócio
podem determinar uma série de fatores e, inclusive, te fazer perder ou potencializar
vendas.
Nesse fluxo, é importante entender que o momento de conclusão de compra,
seja ele de um produto ou serviço, é um momento delicado e, portanto, não deve
criar dor em seu usuário.
Por isso, saiba escolher os meios de pagamento que seu cliente mais utiliza
para tornar a venda mais fácil.
Os meios de pagamento mais utilizados pela maioria dos donos de empresa são:
1. Boleto bancário
O boleto bancário é uma ótima alternativa para quem deseja contar com um meio
de pagamento democrático e sem burocracia. Gerado automaticamente, esse tipo
de pagamento é ideal para o cliente que deseja efetuar seu pagamento à vista.
2. Cartão de crédito
Promovendo a rapidez das compras online, o cartão de crédito é o meio de
pagamento favorito dos consumidores. Apresentando facilidade e agilidade
no processo de vendas, a aceitação ou rejeição desse meio é efetuada em minutos.
3. Gateway de pagamento
Adotar um gateway como meio de pagamento é essencial atualmente. Isso porque

Os intermediadores de pagamento são companhias que fornecem suporte e serviços
diferenciados para os processos de pagamento. Facilitando as transações e
promovendo a segurança, esse método é bastante útil e eficaz.
5. Transferência eletrônica de fundos – TEF
Para quem deseja potencializar a rapidez no pagamento, oferecer a transferência
eletrônica pode ser uma boa ideia. Isso porque esse meio de pagamento é realizado
à vista e apresenta a mesma segurança de um pagamento feito por boleto, porém
mais rápido.
6. Pagamento recorrente
O pagamento recorrente já vem sendo utilizado por muitos clubes de assinaturas,
por exemplo. Por contar com um método de pagamento periódico, essa modalidade
é feita de modo automático por um sistema, gerando flexibilidade aos negócios,
garantido a segurança das transações e estimulando modelos de negócios com
preços atrativos.
A B2BSAFE Consulting Partners pode te ajudar a encontrar o meio de pagamento
que mais se encaixa para o perfil do seu cliente.
Conte conosco
Marcelo Voros
(011) 98420-5023
Carla Kozan
(011) 98258-5030
Camila Kozan
(067) 99147-6956
www.b2bsafe.com.br

Maquiagem e Autoestima
A autoestima é um fator muito importante em nossas vidas. Durante a nossa vida, passamos por diversos períodos de auto conhecimento que fazem
com que a gente entenda melhor nosso corpo e o
nosso estilo. Quando falamos em descoberta e auto
conhecimento, podemos pensar em várias ferramentas que vão nos auxiliar nesse processo. Como a
atividade física, boa alimentação, maquiagem, roupas, acessórios e entre outros. Ao longo da nossa
vida, muitas vezes percebemos que as mulheres vão
se deixando de lado e deixando de se cuidar. O que
acaba gerando uma baixa autoestima e isso pode
desencadear até doenças psicológicas como a depressão. Com o auxílio de algumas ferramentas como
a maquiagem, podemos transformar mulheres que
precisam se reencontrar e se sentir bonitas. A
maquiagem tem a função de expressar um pouco
sobre a personalidade de cada mulher, despertar o
empoderamento, confiança e inclusão social. Agora que você descobriu um pouco sobre o poder da
maquiagem, que tal descobrir um pouco mais sobre
esse mundo?
Segue a gente no insta para mais dicas: @bloggerbr
WhatsApp: 19 98330-9494
Site: www.bloggerbr.com
Com carinho,
Marina Rotella

