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« Ação 1.8: Desenvolver políticas e ações Ação 1.10: Estimular alternativas de comércio
»

Ação 1.9: Estimular o desenvolvimento da
comercialização
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:19 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 1.9: Estimular o
desenvolvimento da comercialização do artesanato via
plataformas virtuais;

Ou volte para o eixo Distribuição e Comercialização.

 

Este post foi publicado emDistribuição e Comercialização, Estímulo ao Desenvolvimento.
Bookmark o permalink. Comentar ou deixar um trackback:Trackback URL.

4 Comentários

Milton Mourao
Publicado 6 de outubro de 2014 em 17:06 | Permalink

Aqui deixo uma ideia : Ser criado um site governamental com divisões de Estados e
Municípios com fotos , históricos e todo tipo de informação dos artesãos e seus
trabalhos . Na realidade bastava o próprio site de cadastramento dos artesãos do país
ser aprimorado para conter tudo isto e depois ser mais divulgado em mídia escrita,
televisiva, internet e radiofonia , seria um portal do artesanato Brasileiro de fácil
acesso a qualquer pessoa no mundo.

Faça login para responder.

Ronildo Araujo Machado
Publicado 10 de outubro de 2014 em 14:15 | Permalink

Prezado Milton, o site http://www.brartesanato.com.br é gratuito, seguro e
amigável. Gratuito para artesãos e seus clientes. Não tem banner comercial.
Tem foco nas politicas publicas.

Faça login para responder.

Ronildo Araujo Machado
Publicado 10 de outubro de 2014 em 14:13 | Permalink

O site e-commerce BR artesanato é gratuito. O http://www.brartesanato.com.br é uma
vitrine virtual especializada na divulgação, promoção e valorização da arte e artesanato
brasileiro. Todo o conteúdo é disponibilizado gratuitamente a qualquer usuário. A
transação é realizada diretamente entre o artesão e seu cliente, sem intermediação do
BR artesanato. Plataforma gratuita, segura e amigável. 4 anos de existência. Parceria
da ONG Instituto Produzir e a Cooperativa Cultura.
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Produzido por WordPress. Construído no Thematic Theme Framework.

Faça login para responder.

Fernanda Bellinaso
Publicado 10 de outubro de 2014 em 17:31 | Permalink

Com a intenção de contribuir na interpretação das ideías acima, destaco que a
proposta do Sr. Milton seria um site governamental, no qual tenha oficiais sobre o
artesanato, tanto do Ministério da Cultura como de outros órgãos. Assim como o site
BR, há outros, mas com a intenção de divulgar e ser uma porta de venda dos produtos.

Faça login para responder.

Comentar

Você precisa estar logado para comentar.
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