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Ação 1.6: Estímulo à difusão do artesanato
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:19 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 1.6: Estímulo à difusão do
artesanato local nos eventos públicos;

Ou volte para o eixo Distribuição e Comercialização.

 

Este post foi publicado emDistribuição e Comercialização, Estímulo a difusão e tags Difusão.
Bookmark o permalink. Comentar ou deixar um trackback:Trackback URL.

Um Comentário

Rita de Cassia Carvalho
Publicado 8 de outubro de 2014 em 11:46 | Permalink

Criar oportunidades para os artesãos de ter os trabalhos expostos em eventos públicos,
seja em parceria com o turismo, na rede hoteleira ou mesmo em eventos realizados
pelos órgãos públicos.

Faça login para responder.

Comentar

Você precisa estar logado para comentar.

Comentários
Maria Lindaurea Sá Freitas em
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:
Garantir a atualização e difusão da Base
Conceitual
Giselle Torres Chaves em Divulgação

Pessoas recentemente ativas

Consulta do Plano Setorial do Artesanato
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