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Ação 1.5: Promover ações de aproximação
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:19 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 1.5: Promover ações de
aproximação e melhoria das relações entre os
representantes comerciais e os artesãos produtores;

Ou volte para o eixo Distribuição e Comercialização.

Este post foi publicado emDistribuição e Comercialização, Promover Ações de Aproximação
e tags Ações, Aproximação. Bookmark o permalink. Comentar ou deixar um
trackback:Trackback URL.

Um Comentário

Rita de Cassia Carvalho
Publicado 8 de outubro de 2014 em 11:42 | Permalink

Eu percebo que o único que não tem o trabalho valorizado é o que realmente produz,
pois acaba gerando um lucro só entre a indústria, o comerciante e o atravessador, o
artesão mesmo fica sem ganhar o que realmente vale.Prova disso é o aumento de
visitantes em grandes feiras do setor.

 Seria preciso criar um meio deste artesão obter um desconto pelo fato de ser o
produtor, penso que assim ele teria uma margem de lucro melhor.

Faça login para responder.

Comentar

Você precisa estar logado para comentar.

Comentários
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Fortalecimento do Artesanato
rogerio batista ferreira da silva em
Formação e Capacitação
Milton Mourao em Estratégia 1:
Identificar e fomentar polos
Fernanda Bellinaso em Ação 1.9:
Estimular o desenvolvimento da
comercialização
Ronildo Araujo Machado em Ação 1.9:
Estimular o desenvolvimento da
comercialização
Ronildo Araujo Machado em Ação 1.9:
Estimular o desenvolvimento da
comercialização
Ronildo Araujo Machado em Distribuição
e Comercialização
Ronildo Araujo Machado em Distribuição
e Comercialização
Giselle Torres Chaves em Estratégia 1:
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