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Clube de
Vantagens

Se você ainda não
conhece as empresas
participantes, clique
aqui e saiba mais.

Se você deseja tornar sua
empresa uma integrante
do Clube de Vantagens, 
preencha o formulário
clicando aqui. 

Solicite seu Cartão de Desconto na ACE
Para usufruir desses benefícios, você deve apresentar seu cartão de desconto às empresas do Clube 
de Vantagens. Entre em contato com a ACE Caçapava para solicitar o seu! Mais informações pelo 
whatsapp (12) 99679-1706.

Oficina

Inove para ganhar mais

13 de junho às 18h30

Torne seu negócio mais competitivo

Evento gratuito

Oficina

Começar Bem - Formalização

19 de junho às 14h00

Passo a passo rumo ao sucesso

do seu negócio

Evento gratuito

Inscrições e

informações

(12) 3224-3009

Empresarial
Capacitação

Empresários da cidade estiveram reunidos no 1º Encontro ACE Caçapava, um evento que apresentou diversos 

benefícios à classe empresarial, inclusive o Clube de Vantagens. Os mais de 50 empresários, associados e não 

associados, que participaram do evento conheceram outros serviços da ACE como convênio médico, 

odontológico, clube de lazer, consultorias especializadas etc.

Após a apresentação, conduzida pela empresária associada, Micheli Diniz, todos os convidados participaram 

de um coquetel e puderam estreitar o relacionamento com os colegas e desfrutar de ótimos momentos. O 

evento contou ainda com a presença da empresa associada Fábrica do Bolo Vó Alzira, que trouxe deliciosos 

bolos para degustação.

CartãodeDesconto

VANTAGENS

ASSOCIADO
ACE TEM MAIS

Clube de
Vantagens

Clube de Vantagens: benefícios exclusivos para você e seus colaboradores
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1º Encontro ACE Caçapava reúne empresários da cidade 

Marketing

12 e 26 de junho

14h00 e 15h00

Recursos Humanos

08 e 29 de junho

14h00 e 15h00

Consultorias
ACE Caçapava

Informações e inscrições
Whatsapp (12) 99679-1706

Você escolhe os temas sobre os

quais quer receber orientações

de profissionais especializados.

O atendimento é individual, com

01h00 de duração na ACE.

Degustação dos bolos da empresa
associada Fábrica de Bolos Vó Alzira

Empresários parceiros que serão
consultores especializados da ACE 

Representantes das empresas
participantes do Clube de Vantagens

O evento foi apresentado pela empresária
associada e jornalista Micheli Diniz

O Clube de Vantagens da ACE Caçapava nasceu com o 

objetivo de levar mais benefícios para você, empresário 

associado, seus colaboradores e sua empresa como um 

todo. No Clube, temos várias empresas de diferentes 

segmentos oferecendo descontos e outras vantagens 

exclusivas para quem é associado da ACE Caçapava.

Mensagem aos associados
É com grande satisfação que a ACE Caçapava inicia a 

divulgação do boletim digital Fique Ligado, cujo objetivo é 

levar informações importantes a todos vocês, de maneira 

objetiva e rápida.

Quinzenalmente, a equipe da ACE vai compilar as principais 

notícias e novidades para que vocês possam “ficar ligados” 

em tudo o que acontece com muito mais agilidade e, assim, 

poder se organizar para os eventos e outras ações 

desenvolvidas especialmente para vocês.
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