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Ação 1.7: Facilitar o acesso do
artesão/artesã visitante/nômade
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:19 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 1.7:  Facilitar o acesso do
artesão/artesã visitante/nômade aos pontos de
comercialização;

Ou volte para o eixo Distribuição e Comercialização.

Este post foi publicado emDistribuição e Comercialização, Facilitar o acesso e tags Acesso,
Pontos de comercialização. Bookmark o permalink. Comentar ou deixar um
trackback:Trackback URL.

2 Comentários

Milton Mourao
Publicado 6 de outubro de 2014 em 17:08 | Permalink

Convênios com empresas aéreas e outras de transporte dando um desconto pró
cultura.

Faça login para responder.

Milton Mourao
Publicado 6 de outubro de 2014 em 17:17 | Permalink

Criar no conceito da CARTEIRINHA DO ARTESÃO NACIONAL um dispositivo de
desconto para alimentação e estadia , assim como existe para a carteirinha de
estudante obter descontos em diversas atividades ( cinemas e atividades culturais )

Faça login para responder.
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Você precisa estar logado para comentar.
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