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No dia 29 de junho, a ACE Caçapava promove aos empresários da cidade a palestra com tema “Cadê os meus 

Clientes?” em parceria com a empresa associada S+B Marketing. Os sócios Leandro Santos e Lucas Brancatti 

apresentarão em conjunto o tema, de grande relevância hoje para empresas de todos os segmentos.

O evento terá início às 19h00 e após a palestra a ACE Caçapava vai oferecer um coquetel, possibilitando o 

networking entre os convidados. Para participar, inscreva-se pelo site da ACE ou envie uma mensagem para o 

whatsapp da ACE, (12) 99679-1706.
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Consultorias especializadas para associados

Desde o mês de maio, os associados estão tendo a oportunidade de agendar consultorias especializadas em 

algumas áreas de conhecimento, como forma de oferecer suporte e conhecimento ao empresário. A iniciativa 

conta com o apoio de empresas parceiras para sua realização: WaveConcept, S+B Marketing E BrasilTreina 

Ensino Profissionalizante. Confira abaixo os horários ainda disponíveis:

Inaugurado em dezembro do ano passado, o posto do SEBRAE instalado dentro da ACE Caçapava facilita a vida 

do empresário local que não precisa mais se deslocar a outros municípios para receber atendimento. O 

horário de atendimento é de segunda à sexta-feira das 8h00 às 17h00. Além disso, uma programação intensa 

de capacitações está sendo realizada na cidade. Você pode obter mais informações e fazer suas inscrições 

pelo telefone (12) 3224-3009. Confira abaixo o próximo evento. 

Já conhece o posto de atendimento do SEBRAE em Caçapava?

O que você está esperando para solicitar seu Cartão 
de Desconto e usufruir de inúmeros benefícios 
oferecidos pelas empresas associadas no Clube de 
Vantagens? Entre em contato imediatamente pela 
ACE e peça seu cartão individual.

Posto do Sebrae na ACE
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05 de julho às 18h00
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