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Caro Empresário,   
  
A Associação Comercial do Distrito de Aveiro acredita que é vital encontrar sinergias entre as 
Empresas e convida todos os nossos estimados Empresários a aderirem ao Protocolo 
Preferencial de Desconto.  
 
Ideia:  
Criar uma rede de sinergias entre os diferentes serviços/produtos que as Empresas vendem.  
A venda dos seus produtos/serviços, para além dos consumidores que já dispõem, pode ser 
aumentada ao incluírem as empresas parceiras e os  funcionários das mesmas.   
 
Exemplo:  
Os funcionários de uma empresa Parceira que venda eletrodomésticos, ao deslocarem-se, na 
hora de almoço, a um restaurante parceiro têm desconto no valor da refeição. Por outro lado, o 
restaurante, caso venha a necessitar de eletrodomésticos para o seu negócio, terá desconto na 
empresa de eletrodomésticos.  
 
Depois:  
Criado o Protocolo Preferencial de Desconto e estabelecido o desconto para as Empresas 
Parceiras e seus funcionários (facultativo), será emitido um cartão com a informação 
necessária para poderem apresentar nos nossos outros Parceiros e assim usufruírem do 
desconto. Sem a apresentação deste cartão o protocolo não pode ser ativado.  
 
 
 
 Nota:   
Para formalizar a sua vontade como Parceiro, e para preenchimento dos descontos que deseje 
praticar com os nossos outros, deverá ser através do nosso site (https://www.acaveiro.p t) na 
 
                               Inscrição para o Protocolo  

  
 
ou solicitada aos serviços da ACA:   
 por e-mail (geral@acaveiro.pt).    

ou via telefone (234137302). 
 

  
Posteriormente será elaborado o protocolo preferencial de desconto, que depois de 
devidamente preenchido e assinado pelo aderente, pode ser entregue nas nossas 
instalações, enviado por e-mail ou enviado por ctt.  
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O projeto terá seguintes fases:  
  
FASE 1:  
 

1. Dar a conhecer este conceito às empresas, pedindo que revejam os seus 
Protocolos, e convidar outras empresas que não estejam protocoladas a se  
juntarem;  

2. Entregar novos cartões de associados que permitam a devida identificação dos 
mesmos e entrega de dísticos que identificam;  

3. Preparação dos vídeos “teaser” para promover nas redes sociais, com os 
protocolos de cada uma das empresas protocoladas;  

4. Preparação das páginas online no site da Associação, onde constarão todos os 
Protocolos e promoções pontuais que virão a existir;    

5. Preparação da divulgação nas redes sociais;  
  
FASE 2:  
Arranque com as vantagens que as diferentes empresas dão ao universo associados  
ACA, através de:  

A. E-mail direto a todos os detentores do cartão com todas as promoções 
existentes;  

B. Divulgação no nosso site, num espaço dedicado, com todos os protocolos e as 
suas vantagens;  

C. Divulgação nas redes sociais que a Associação detém;  
D. Informação aos órgãos de informação social;  
E. Envio de sms, com as atualizações dos protocolos e promoções pontuais que 

possam desejar oferecer a todos os protocolados;  
  
  
Ter também a noção que estas transações são B2B (transações empresa-empresa) como   
B2C (transações empresa-empresa), o que queremos dizer com isto:  
  
Seria muito interessante ter connosco todo os vossos trabalhadores e lembrar-vos que 
nas suas compras poderão poupar, se comprarem dentro desta rede.  
  
  
Para si, ao se associar a este projeto, fica o repto para uma antestreia e assim durante este 
ano dar-vos o espaço de nos apresentarem os serviços e/ou produtos que possam ser 
adquiridos pelos pertencentes à rede ACA com preços e condições bombásticas, com o 
objetivo de surpreender os nossos colegas com preços e condições fantásticas. 
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Et voilà, todos as Empresas Protocoladas podem começar a usufruir dos descontos na 
sua Empresa!  

  


