Com o objetivo de buscar parcerias que beneficiem seus associados,
o Sindicato das Indústrias da Alimentação de Caxias do Sul e Vale
Real adquiriu importantes convênios os quais destacamos abaixo. Caso
você queira saber mais detalhes, entre em contato com o Sindiali pelo
telefone (54) 3228-1993 ou pelo e-mail: secretaria@sindiali.com.br.

Assessoria jurídica: Orientação sobre temas:
Tributários
Trabalhistas.
Caso você queira utilizar esse serviço que é sem custo, entre em contato
com o Sindiali através do e-mail: juridico@sindiali.com.br informe a razão
social e o CNPJ da empresa. Serviço estendido ao escritório contábil da
empresa.
Engenheira de Alimentos: Convênio com valores diferenciados para os
seguintes itens.
- Tabela nutricional - solicitar tabela de valores
- Implementação de manual de Boas práticas – mediante orçamento - Formulação de rótulos de acordo com a legislação vigente – solicitar
tabelas de valores
- Consultoria e treinamentos in company – mediante orçamento -

Cooperativa Sicredi: Pacote de serviços especiais: taxas para boletos,
empréstimos
Sindiali.

com condições diferenciadas, maiores informações no

PDA-S Progrma de desenvolvimento ao associativismo: Desenvolvemos
um projeto de cursos ou palestras gratuitos 2x ao ano, com o objetivo de
aperfeiçoar competências nas áreas: Jurídicas: Trabalhista e Tributária;
Técnica: Engenharia de alimentos, Gestão: Comercial, Marketing,
treinamentos etc...

20% á 50% De desconto em cursos: O Sindiali desenvolve uma agenda
anual de cursos, os quais os associados possuem descontos em relação as
empresas filiadas.

Ciclo de palestras Jurídicas: O Sindiali desenvolve um ciclo anual com
consultorias jurídicas coletivas sobre temas da área trabalhista totalmente
sem custo para associados.

Participação da Semana do empreendedor: As empresas associadas que
completam aniversário de ano de fundação superior a 15 anos recebem uma
homenagem do Sindiali em conjunto com a prefeitura.

Desconto de 35%

em consultoria na área comercial: Possuímos

convênio com a empresa Zanine Longhi e fornecemos uma contrapartida
no valor-hora que é custeado pelo sindicato.
Área de atuação da empresa: comercial

10% de desconto para serviços da empresa Unicontrol Controle de
pragas: solicitar tabela de valores.
Área de atuação: certificados de limpeza de caixa d’água controle de
pragas, etc...

Convênio com a Garanti Serra: Este convênio tem como objeto
proporcionar às micro, pequenas e médias empresas associadas e indicadas
pelo SINDIALI à GarantiSerra, acesso ao crédito através de concessão de
garantias junto aos bancos conveniados a GarantiSerra..
Pacote de serviços:
Módulo 1 Identidade Visual:
- Logotipo: Criação de nova marca ou modernização da marca já existente.
- Papelaria Institucional: Aplicação da marca em cartão de visitas, papéis timbrados,
envelopes e notas fiscais.

Opcionais: Frota: Personalização de veículos através de adesivagem ou
envelopamento, com comunicação visual desenvolvida exclusivamente para a empresa.
Vestuário: Desenvolvimento de uniformes para os diferentes níveis profissionais da
empresa.

Investimento: Solicitar tabela de valores

Módulo 2 Arquitetura Comercial:
- Projeto de fachada: Projeto da fachada incluindo elementos visuais de visualização
da marca, como back lights ou front lights, totens, elementos arquitetônicos,
paisagismo, estacionamento, etc.

- Sinalização: Comunicação visual interna, compreendendo elementos de sinalização
e informação de setores, departamento, salas, localização de produtos.

- Layout Interno: Disposição de mobiliário no interior da loja ou empresa (balcões,
gôndolas, mesas, freezers, caixa, expositores promocionais, etc.),

Opcionais: Arquitetura Promocional:
- Projeto de pontos de vendas: gôndolas, ilhas ou quiosques;
- Projetos de stands para salões, feiras ou congressos;
- Design de embalagens para produtos ou embalagens especiais comemorativas;

Investimento: verificar mediante orçamento personalizado
Módulo 3 Campanhas Comemorativas:
- Desenvolvimento de campanha de marketing, criação e artefinalização das respectivas
peças publicitárias para divulgação e atração do público.

Investimento: verificar mediante orçamento personalizado
Módulo 4 Criação de site:

- Elaboração de sites personalizados, atrativos ao público.

Investimento:Solicitar tabela de valores

Divulgação da empresa no site do Sindiali: todo associado do Sindiali
tem sua marca divulgada no site do Sindicato juntamente com as principais
atividades da empresa, através do portal; www.sindiali.com.br

Orientação junto aos órgãos:
Inmetro
Anvisa
Ministério do Trabalho
Quem se associa, cresce junto!
** VALOR DA MENSALIDADE SINDIALI R$23,00 (vinte e um reais)
Visite Nosso Site: WWW.SINDIALI.COM.BR

