
Conheça as vantagens 

em ser nosso associado



A ACIP/CDL reúne hoje grande parte dos

empresários de vários setores de Ponte

Nova e região - seja comércio, indústria,

serviços, agronegócio ou profissionais

autônomos - chegando a quase 600

associados.



Em qualquer hora. Para qualquer negócio. 
A ACIP/CDL tem a solução ideal!



Maior e mais completo banco de dados da

América Latina.

Mais de 450 mil empresas utilizam o sistema

para consultar e registrar clientes.

Mais de 1500 entidades são associadas.

Informações a nível SERASA.

Maior confiabilidade nas tomadas de decisões durante a abertura do crediário.



Médicos de várias especialidades oferecem

descontos de até 60% nas consultas em relação

à tabela particular.

Descontos especiais em tratamentos

odontológicos e exames laboratoriais e nos dois

hospitais de Ponte Nova.



Vendas pelo Cartão Brasil Card para atender os

associados que não possuem crediário interno.

Os clientes possuem limite mínimo de R$

300,00 que é aumentado automaticamente

com a utilização do cartão.

O recebimento das lojas é garantido, sem

nenhum risco de inadimplência.



O certificado digital é uma assinatura com validade

jurídica que garante proteção às transações

eletrônicas e outros serviços da internet.

O valor é diferenciado pela ACIP/CDL, além da

comodidade que o associado sente durante todo o

atendimento.



Anualmente são realizados dezenas de cursos,

palestras e outros eventos de capacitação com

parcerias com SEBRAE, FCDL-MG, Federaminas e

Fecomércio.

Na grade dos principais eventos estão o Encontro

Empresarial Aprimorando Competências, com

palestrantes de renome nacional e o Café com

Ideias, com temas relevantes e atualizados.



Um dos eventos mais importantes do ano é o

Mérito Empresarial que reconhece a

importância da classe e homenageia as

empresas associadas de acordo com sua data

de fundação, conforme a ordem de aniversário

- quinquênio (cinco anos).

Durante as comemorações é revelado também

o EMPRESÁRIO DO ANO, eleito pela diretoria e

associados.



A ACIP/CDL realiza anualmente e em parceria

com outras empresas e entidades a Corrida de

São Sebastião – e já se tornou um marco no

calendário de ações da ACIP/CDL.

Atletas da região e de outros estados também

prestigiam o evento – que potencializa a

economia local com vendas de refeições,

bebidas, hospedagens, combustíveis e artigos

de presentes.



Com tiragem anual, a revista Ponte Nova

Acontece tem como objetivo valorizar nossas

riquezas culturais, sociais e econômicas.

Traz matérias diversas sobre a economia local,

entrevistas e uma série de atrações que muitas

vezes são desconhecidas até mesmo pela

população.

A revista conta toda importância da classe

empresarial para a região.



Com objetivo de promover o fomento às

vendas no comércio varejista, a ACIP/CDL

promove anualmente diversas campanhas

promocionais.

A mais tradicional é a Campanha de Natal.

O evento conta com grandes premiações,

milhares de pessoas participam, e milhões de

reais são injetados na economia local.



A Super Data Premiada é semelhante à

Campanha de Natal e tem foco nas seguintes

datas: Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia

dos Pais e Dia das Crianças.

A Feira Liquida Verão é um outro importante

evento que potencializa as vendas das

empresas que ofertam produtos e serviços com

descontos especiais, numa grande estrutura

montada na Praça de Palmeiras todos os anos.



Parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e

empresários de Ponte Nova, para formar a

REDE DO COMÉRCIO PROTEGIDO que tem

como objetivo evitar a criminalidade na cidade.

A comunicação é instantânea nos casos

suspeitos. Há uma parceria para Rede de

Monitoramento Compartilhado com cessão de

imagens externas das empresas.



Parceria com o BDMG que oferece linhas de

crédito com taxas diferenciadas, visando

atender as demandas dos empresários, como

capital de giro, investimento em equipamentos,

entre outros.



Além dos convênios médicos, odontológicos e

laboratoriais, a ACIP/CDL também oferece o

Plano de Saúde Unimed com preços especiais

para os associados, funcionários e seus

dependentes.



O Balcão de Empregos é uma oportunidade

para o empresário encontrar candidatos à uma

vaga de trabalho de forma rápida, otimizando o

tempo na busca de currículos, sempre de forma

segura e eficaz.

O serviço também é uma importante fonte de

recolocação no mercado para centenas de

pessoas.



Para ampliar a REDE DE MONITORAMENTO

COMPARTILHADO, a ACIP/CDL promoveu uma

parceria com a Tecno Segurança Eletrônica que

oferece serviços de vigilância eletrônica com

preços abaixo do mercado para os associados.



Para auxiliar os associados quanto ao

posicionamento fiscal e contábil dos seus

negócios, a ACIP/CDL oferece gratuitamente

assessorias através da empresa Orsi Jr.

Escritório de Contabilidade - com objetivo de

auxiliar os empresários nas tomadas de

decisões.



Outra importante parceria é com o escritório

Amora, França e Vasconcelos que atende as

demandas de cobranças dos clientes

inadimplentes das empresas associadas à

entidade.

O processo é feito de maneira legal e

profissional e conta com suporte e ferramentas

jurídicas.



Associados da ACIP/CDL têm preços especiais

nas mensalidades do clube SESI Ponte Nova.

Localizado no bairro Triângulo, o clube dispõe

de uma excelente estrutura de piscinas e

quadras poliesportivas, além de realizar

frequentemente competições esportivas e

eventos sociais recreativos.



Descontos nas seguintes faculdades: FDV,

FUPAC, UNIVIÇOSA e UNOPAR.

Este benefício pode ser usado pelos

proprietários, colaboradores e seus familiares

diretos. Além disso, os descontos podem ser

aplicados em todas as mensalidades do curso.



Outro importante benefício são os descontos

oferecidos por óticas aos associados da

ACIP/CDL. Os descontos podem ser usados por

proprietários, funcionários e familiares diretos.



Todos os associados também tem

descontos para locação da Sala de

Treinamentos da ACIP/CDL.

O espaço pode ser utilizado para

reuniões, cursos e capacitações. A

estrutura conta com ar-condicionado,

projetor, tela, sonorização e 50 cadeiras.



São muitas vantagens para sua empresa,

colaboradores e familiares.

Seja ASSOCIADO!

Praça Getúlio Vargas, 19, Centro, Ponte Nova, MG
(31) 3817-2492
www.acipcdl.com.br


