CATÁLOGO DO EMPREENDEDOR ESPECIAL DE NATAL.
Condições de participação:
Serão catalogados os produtos e serviços que se enquadrem como presentes.
O catálogo de Natal não administra vendas, ou quaisquer outras atribuições de firmamento de
parcerias entre os anunciantes e os compradores.
É de responsabilidade do anunciante as negociações com seus clientes; envio do produto em
condições de utilização, manuseio, e ou de consumo; garantia de qualidade e higienização.
Havendo mais de uma reclamação sobre as condições descritas acima, o produto será retirado
do catálogo.
O empreendedor deverá residir na Suíça Romanda: Genève, Vaud, Fribourg, Valais, Jura,
Neuchatel.
A participação é gratuita, não havendo custos de publicação e/ou administração de conteúdo.
Da Publicação:
I.

Os produtos/Serviços serão publicados por categoria, ordem alfabética (nome da empresa ou
pessoa física) e por cantão.

II.

O catálogo será disponibilizado online em formato PDF para download nas redes sociais do
Conselho de cidadania, e de seus parceiros.
a. Os 20 primeiros empreendedores a enviar o formulário de inscrição garantirão sua
participarão no catálogo. Caso a procura exceda o número de inscritos, estes ficarão
em uma lista de espera para garantir sua participação no catálogo anual (Catálogo do
Empreendedor Brasileiro na Suíça).
b. Não há restrições de participação de membros do conselho neste catálogo desde que
o anúncio se enquadre na categoria “Presente de Natal”.

III.

O participante escolherá uma (1) categoria sendo permitido o anúncio de apenas 1 produto
que identifique a sua marca e que se enquadre como presente de natal.

IV.
V.

O catálogo é de acesso público.
Serão publicadas as informações marcadas no formulário por um asterisco.
Serão 20 Inscritos por categoria:
a. Beleza

e. Artesanato

b. Doces e sobremesas

f.

c. Pratos e Petiscos

g. Diversos

d. Vestuário

Serviços

Prazos:
Inscrições de 05 a 30 de setembro de 2020
Enviar para o e-mail: assuntoseconomicos@conselhodecidadaniabrasil.ch
 Formulário preenchido
 Foto do produto - tamanho da imagem: 600mpx.
 Logo marca ou identificação da empresa/empreendedor - tamanho da imagem 300mpx

Início da divulgação do anúncio: 2ª semana de novembro ao 31/12/2020

FORMULARIO DE PARTICIPAÇÃO
DADOS PESSOAIS
Nome:

Tel: ( ) xxx - xx xx

Sobrenome:

Whatsapp: +41 xx xxx xx xx

Endereço:
Cantão*
E-mail:
REDE SOCIAL:
Ano de entrada na Suíça:

Ano em que começou a empreender:

Escolaridade:

Já empreendeu no Brasil:
Sim ( )
Não ( )

DADOS DA EMPRESA e PRODUTO a ser publicado:
NOME FANTASIA*:

Slogan: Uma Frase que lhe representa*:
Web site/Rede Social*:
Tel. e whatsapp*: Qual a melhor opção para o seu cliente fazer contato*?
CATEGORIA*:
o Beleza
o Doces e sobremesas
o Pratos e Petiscos
o Vestuário

o
o
o

Artesanato
Serviços
Diversos

Conte-nos um breve histórico do seu negócio ou do produto?

Informações sobre produto/serviço*:

Forma de entrega*:

O produto possui garantia*?

Produto disponível em estoque ou apenas sob encomenda*?

Li e aceito as condições de participação.

Local e data:

Assinatura

