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« Ação 3.7: Facilitar a contratação de seguro Ação 3.1: Formar parcerias com museus
brasileiros »

Ação 1.12: Articular junto a companhias
aéreas e empresas
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:21 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 1.12:  Articular junto a
companhias aéreas e empresas transportadoras a
flexibilização de tarifas para produtos artesanais;

Ou volte para o eixo Distribuição e Comercialização.

Este post foi publicado emArticular junto a companhias aéreas e empresas, Distribuição e
Comercialização e tags Flexibilizar, Tarifas. Bookmark o permalink. Comentar ou deixar um
trackback:Trackback URL.
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