APRESENTAÇÃO
A Feira de Oportunidades VIACREDI é uma ação que visa impulsionar a
atividade econômica dos cooperados, por meio da divulgação dos negócios
dos cooperados expositores aos demais cooperados e à comunidade.
A realização do evento contribui para estimular o desenvolvimento econômico
e social da região onde a VIACREDI atua, através do fortalecimento da
atividade empresarial, da geração de renda dos pequenos negócios, do
fortalecimento do espírito cooperativista e do fomento do espírito
empreendedor dos cooperados.
O evento se destina exclusivamente à exposição, não sendo permitida a
comercialização no local.

OBJETIVOS
Fortalecer o relacionamento entre a Viacredi, os cooperados e a comunidade;
Oportunizar orientação e capacitação empresarial;
Fomentar a intercooperação entre os cooperados;
Promover a visibilidade dos negócios dos cooperados;
Estimular e potencializar o espírito empreendedor dos cooperados
e sociedade.

FORMATO DO EVENTO
EXPOSIÇÃO
Cada cooperado tem direito a um estande, com tamanho definido e localização a ser sorteada entre os participantes, de
forma a preservar o critério de igualdade. A divulgação e organização dos produtos de forma atrativa no estande é de
responsabilidade do expositor.

PARCERIA SEBRAE
A parceria com o SEBRAE é uma forma de oportunizar atendimento individual e personalizado pelos seus consultores ao
empresário ou futuro empreendedor. Além disso, a parceria proporciona a realização de palestras de capacitação
relacionadas a temas pertinentes a empreendedorismo.

ATRAÇÕES CULTURAIS
Apresentações culturais de grupos locais (dança, teatro, música), de forma a tornar a programação diversificada e atrair o
maior número de visitantes possível. É também uma oportunidade de prestigiar e dar notoriedade à cultura local.

FORMATO DO EVENTO
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
A praça de alimentação é cedida a instituições sem fins lucrativos, com grande notoriedade e idoneidade perante a
comunidade. A renda decorrente da atividade prestada é integralmente revertida em favor da própria entidade
contratada, a título de apoiar as entidades da região.

RECREAÇÃO INFANTIL
Área de recreação infantil gratuita.

ESPAÇO DA SAÚDE
No Espaço da Saúde, os visitantes podem aproveitar o serviço de prevenção à saúde, com medição de pressão
arterial, exames de diabetes e outros.

www.viacredi.coop.br

