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« Ação 1.13: Facilitar a contratação de seguro
coletivo

Ação 3.3: Capacitação e estímulo à
adequação dos produtos »

Ação 2.2: Desenvolver, nas rotas turísticas,
a visitação a pontos de exposição
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:19 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 2.2: Desenvolver, nas rotas turísticas, a visitação a
pontos de exposição e comercialização de artesanato, bem como de comunidades
de produção artesanal.

Ou volte para o eixo Distribuição e Comercialização.

Este post foi publicado emDesenvolver, Distribuição e Comercialização, nas Rotinas
Turísticas e tags Visitação. Bookmark o permalink. Comentar ou deixar um
trackback:Trackback URL.

Um Comentário

Rita de Cassia Carvalho
Publicado 8 de outubro de 2014 em 11:52 | Permalink

Muito importante isso, pois temos lugares bacanas que poderiam virar rota de
visitação, mas por falta de vários fatores(financeiro é um deles) acabam sendo
deixadas de lado. Principalmente aqui no vale do paraíba.

Faça login para responder.

Comentar

Você precisa estar logado para comentar.
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