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O associado ACIPG tem os 
canais eficientes para falar 
com um grande número 
de empresas, prestadoras 
de serviço e entidades em 
âmbito municipal. Além disso, 
pode contar com descontos 
exclusivos para produtos e 
serviços ACIPG.
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O Outdoor Eletrônico é 
ideal para divulgar serviços, 
produtos e conteúdo 
noticioso. Colocado em ponto 
estratégico, é visualizado 
diariamente por milhares de 
pessoas, entre motoristas e 
pedestres.

OUTDOOR ELETRÔNICO
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Ferramenta ideal para 
alcançar um grande número 
de pessoas. Através de 
uma base de dados com 
mais de 26 mil contatos, 
os diferenciais da sua 
empresa são divulgados 
para potenciais associados, 
parceiros, clientes e 
fornecedores da ACIPG. 

E-MAIL MARKETING
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As principais ações 
desenvolvidas pela instituição 
são divulgadas na Revista 
ACIPG em Ação. Veículo oficial 
de comunicação da entidade, 
é distribuído para todos os 
associados, bem como em 
diversos pontos da cidade. A 
Revista ACIPG em Ação conta 
com espaços publicitários 
para divulgação de produtos 
e serviços, bem como para 
prestigiar o associado ACIPG.

REVISTA ACIPG EM AÇÃO
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CAMPANHAS ACIPG

A ACIPG realiza campanhas 
comerciais temáticas com o 
objetivo de fomentar o comércio 
local. A Campanha Amores e a 
Campanha de Natal possibilitam, 
a baixo custo, que empresas de 
pequeno, médio e grande porte 
oportunizem para seus clientes, 
a possibilidade de concorrerem 
a prêmios como vales-compras e 
até automóveis.  
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MALA DIRETA

São mais de 2 mil 
destinatários alcançados 
pelo serviço de Mala Direta 
da ACIPG. 
Disponibilizamos dois 
envios de folders gratuitos. 
A Mala Direta da ACIPG 
é enviada para todos os 
associados. 
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CLUBE DE VANTAGENS

Através do Clube de 
Vantagens da ACIPG, os 
empresários recebem, bem 
como, podem conceder 
descontos especiais para 
outros associados e com isso 
aquecer o próprio negócio. 
São inúmeros benefícios e 
custo zero para associados. 
Os descontos se estendem 
para colaboradores das 
empresas associadas e 
dependentes.
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PORTAL ACIPG

O Portal ACIPG na internet 
é um canal direto de 
informações da instituição, 
atualizado diariamente com 
notícias e serviços. O canal 
de informação que possui 
uma média de 25 mil acessos 
por mês, disponibiliza 
diversos formatos de 
espaços para anúncios. Sua 
empresa visível diariamente 
para o associado ACIPG.
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ACIPG ON-LINE

Semanalmente, os associados 
ACIPG recebem um resumo 
com as principais notícias 
da instituição. Em formato 
newsletter o ACIPG On-
Line mantém atualizados os 
associados e disponibiliza 
espaço publicitário especial 
para a divulgação do seu 
negócio.
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AGENDA ACIPG

Divulgar empresas durante o 
ano todo através de um produto 
que estará sempre nas mãos 
dos parceiros e clientes.  A 
Agenda ACIPG é distribuída 
gratuitamente para os associados 
e disponibiliza espaços 
privilegiados para divulgação de 
marcas e produtos. Além disso, 
conta com um Guia de Negócios 
que disponibiliza o contato de 
todos os associados ACIPG.
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O conhecimento é 
força motriz para o 
empreendedorismo de 
sucesso. Por isso, a ACIPG 
promove através de palestras, 
cursos, treinamentos e MBAs, 
a capacitação e qualificação 
indicada para empresários 
e seus colaboradores de 
todos os níveis. Tudo isso, 
a preços diferenciados para 
associados. 
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ACIPG CURSOS

A ACIPG oferece uma agenda 
de cursos com certificados 
nas mais diferentes áreas 
e também em turmas in 
company. Com colaboradores 
capacitados, seu negócio 
se fortalece e se torna mais 
competitivo no mercado 
atual. Consulte nossos 
consultores, a ACIPG tem a 
solução que a sua empresa 
precisa para potencializar o 
seu negócio. 
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PALESTRAS GRATUITAS

Temas relevantes e atuais 
para o empresariado e 
tendências do mercado 
são assuntos constantes 
nas palestras e eventos 
realizados pela ACIPG. 
Além de gratuitas, elas são 
agendadas e repassadas 
por e-mail para todos os 
associados.
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EMPREENDER

O Programa Empreender, em 
parceria com o Sebrae, difunde a 
cultura associativista. Através da 
formação de Núcleos Setoriais, 
grupos de empresários do 
mesmo segmento se unem em 
torno de objetivos comuns, 
atuando no fortalecimento do 
setor.  Os Núcleos Setoriais são 
acompanhados e orientados 
por consultores que auxiliam na 
criação do planejamento e
mediam diálogos e as ações 

estratégicas que serão 
realizadas.
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ISAE/FGV

Lideranças devem estar 
sempre atualizadas e a 
constante qualificação dos 
gestores é importante para 
o futuro das empresas. A 
parceria entre a ACIPG e o 
ISAE/FGV permite diversas 
soluções inovadoras e 
programas especiais para 
o associado com cursos de 
MBAs e GBAs. 
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ESIC

A ACIPG oferece programa 
de MBA, com certificação 
internacional, em parceria 
com a ESIC Business & 
Marketing School. Com 
isso, prepara pessoas para 
o mercado do futuro, para 
tomadas de decisões e 
potencializa o talento 
individual para o exercício 
da liderança.  
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A ACIPG possui soluções 
para quem deseja começar 
um negócio ou expandir 
as atividades para evoluir 
dentro do segmento.
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JUNTA COMERCIAL

A Junta Comercial do Paraná 
(Jucepar) é a autarquia 
responsável pelo registro e 
cadastramento de empresas 
no Estado. Dessa maneira, 
é o órgão que analisa a 
documentação que dá 
personalidade jurídica às 
empresas para que possam 
atuar legalmente dentro 
de determinado segmento. 
Cabem à Jucepar o controle 
e o encaminhamento dos 

processos de abertura, 
alteração e baixa 

de empresas que 
funcionam no 

Paraná. 
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SPC

A ACIPG está interligada 
aos dois maiores bancos 
de dados de informações 
de crédito (CPF e CNPJ) 
do país, o SPC Brasil e a 
Serasa Experian. Assim o 
associado tem facilidades 
na hora de conceder 
créditos. As empresas 
ganham mais confiança 
nas operações, além de 
diminuírem prejuízos com a 
inadimplência. 
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CERTIFICADO DIGITAL
Através do Certificado 
Digital da ACIPG, o 
associado pode contar com 
o menor preço da cidade e 
atendimento personalizado.

PÁG21



2 2

CERTIFICADO DE ORIGEM

Com este documento é 
possível atestar a origem 
da mercadoria exportada 
e, com isso, obter redução 
ou isenção de imposto 
de importação. Com 
atendimento personalizado 
e suporte, o associado pode 
emitir seu certificado na 
ACIPG com melhor preço 
de Ponta Grossa. 
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SGC

Micro e pequenas 
empresas, bem como 
microempreendedores 
individuais podem ter 
acesso a crédito de maneira 
facilitada. Através da 
Sociedade de Garantia de 
Crédito, cartas de garantias 
são emitidas para a 
obtenção de melhores taxas 
de juros.
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LOCAÇÃO DE SALAS

É possível realizar 
treinamentos, eventos e 
reuniões nas salas da ACIPG 
mediante locação. Os 
ambientes são climatizados 
e equipados com 
projetores, internet wireless, 
flip-charts e serviços de 
copa. Associados possuem 
condições especiais para 
locação.
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A gestão de RH é 
fundamental para atrair 
novos talentos e gerir 
o capital humano. A 
ACIPG oferece soluções 
que auxiliam na seleção 
e intermediação de 
estagiários, na captação 
de currículos e serviços 
que garantem benefícios 
para os colaboradores das 
empresas associadas.
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ACIPG ESTÁGIOS

Contratar um estagiário se 
torna mais fácil através deste 
agente de integração que realiza 
intermediação entre empresas, 
estudantes e instituições de 
ensino. Os associados também 
têm auxílio na abertura de 
vagas, identificação de perfil e 
encaminhamento de estudantes 
para entrevista, bem como na 
gestão de contratos para estágio.
Além disso, oferece a menor taxa 
de administração de 
Ponta Grossa.
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PORTAL DE EMPREGOS

A ACIPG divulga currículos 
e vagas para todos os 
segmentos. Totalmente 
gratuito, as empresas 
têm acesso a um banco 
de talentos atualizado 
com mais de 9 mil 
currículos cadastrados e 
diversos filtros para busca 
personalizada. 
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COOPERCARD

Com taxa zero para empresas 
associadas, o Coopercard é uma 
excelente opção em cartões-
alimentação, refeição, farmácia, 
combustível, entre outros. 
Através da ACIPG, a Coopercard 
oferece soluções inteligentes em 
meios de pagamentos e serviços 
com segurança e rentabilidade, 
destinada aos colaboradores das 
empresas. 
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PLANO DE SAÚDE
UNIMED

Os empresários podem 
adquirir planos que 
garantem segurança e 
tranquilidade para si e 
seus colaboradores. Com 
serviços médicos diversos, 
os planos UNIMED possuem 
cobertura local, regional, 
estadual e nacional.
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O associado obtém 
inúmeras vantagens da 
parceria entre ACIPG e 
Santa Casa Saúde. Com 
coberturas nas mais 
diversas especialidades 
médicas, os usuários 
têm assistência médico-
hospitalar credenciada e 
centralizada.
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PLANO ODONTOLÓGICO

A imagem de sua 
empresa fortalecida no 
sorriso e saúde bucal dos 
colaboradores. Fornecido sem 
obrigatoriedade de adesão, 
com coparticipação ou não, 
a ACIPG comercializa o Plano 
Odontológico Odontoprev, 
que conta com excelente 
custo-benefício que as 
empresas procuram.
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A união de tecnologias 
inovadoras e informações 
confiáveis faz com que 
as empresas gerem mais 
receita. Dessa forma, 
oferecemos aos associados 
ACIPG o acesso a uma 
ampla variedade de 
soluções para melhorar a 
gestão do negócio.



3 3Para empresários que 
precisam de um sistema 
on-line de emissão sem 
burocracia. Ele conta com 
Certificado A1 incluso. Além 
de ser rápido e fácil de 
usar, apresenta diferentes 
soluções para variados tipos 
de negócio em um único 
sistema.

PÁG33

EMISSOR NOTA FAZ
VARITUS



3 4
Para empresas que 
precisam de um sistema 
de gestão avançado, 
com variados recursos 
e funcionalidades. Ideal 
para os segmentos de 
Alimentação, Serviços 
e Vestuário. Contempla 
emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica. 40% de 
desconto para associados 
ACIPG.
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