
AÇÕES PROGRAMADAS
ONLINE e GRATUITAS



ACOMPANHE NOSSAS ATIVIDADES E DE 
OPORTUNIDADE A POPULAÇÃO DE SEU 

MUNICÍPIO!

http://bit.ly/Programacao
-SEBRAECAMPINAS

Novo site onde você encontra as 

soluções e os links de inscrição!

É fácil e rápido! E a maioria das 

soluções são exclusivas para 

nossa região de Campinas!

http://bit.ly/Programacao-SEBRAECAMPINAS


Técnicas para criação de uma loja 
virtual
O Sebrae convida você para participar do 
curso Técnicas para a Criação de uma Loja 
Virtual, totalmente ONLINE & GRATUITO.

Conheça mais sobre:
🛒 As características do consumidor virtual
🛒Modelagem da loja virtual com o uso do 
Business Model Canvas
🛒 Sistemas de pagamento
🛒 Certificação e segurança
🛒 Plataformas digitais para a loja virtual
🛒Marketplaces
🛒Marketing digital para lojas virtuais

Dias 17, 18, 19, 20 e 21/05
Sempre às 18h30

Inscreva-se: 
http://bit.ly/LOJAVIRTUAL2021

http://bit.ly/LOJAVIRTUAL2021


PROGRAMA SEBRAE APRIMORA
BELEZA E ESTÉTICA – Somente com CNPJ
Público-alvo: todas as empresas do setor de Beleza e estética 
do estado de São Paulo

Conteúdo abordado: 
• 19/04/2021  10h   Desafios da pandemia para negócios do setor de 

Beleza!

• 20/04/2021  10h  De empreendedor a gestor: liderando equipes e 
lidando com conflitos

• 22/04/2021  10h Promovendo experiências marcantes para fidelizar 
clientes!

• 26/04/2021  10h  Gestão: ações simples que fazem a diferença

• 27/04/2021  10h  Comunicação digital: estratégias para ser relevante

• 28/04/2021 10h  Colocando a casa em ordem: como se preparar para as 
consultorias do Sebrae Aprimora

Inscrições : https://contato.sebraesp.com.br/aprimora-beleza/

https://contato.sebraesp.com.br/aprimora-beleza/


DIA DAS MÃES DIGITAL 

PÚBLICO ALVO: EMPRESAS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CRONOGRAMA:

26/04/2021 -19H00 -Venda pelo catálogo do WhatsApp 

27/04/2021 -19H00 -Venda com lucro 

28/04/2021 -19H00 -Venda mais pela internet: direitos e 
deveres

Inscrições pelo link: http://bit.ly/diadasmaesdigital

http://bit.ly/diadasmaesdigital


AVANÇA AGRO

Público-alvo: produtores rurais de 
qualquer segmento

Inscrições : https://bit.ly/AVANCA-AGRO

https://bit.ly/AVANCA-AGRO


PROGRAMA SEBRAE APRIMORA
ALIMENTOS E BEBIDAS – com CNPJ

PÚBLICO: Empresários do setor de Alimentos e Bebidas com CNPJ.

• 27/04   15:00 às 17:00 – Palestra - Alimente-se de boas ações

• 28/04   15:00 às 17:00 – Workshop - Tendências do mercado de 
alimentos e bebidas

• 29/04   15:00 às 17:00 – Workshop - Organização da produção: 
estratégias para a redução de desperdício 

• 04/05   15:00 às 17:00 – Workshop - Presença Digital e novas tecnologias

• 05/05   15:00 às 17:00 – Workshop - De empreendedor a líder: 
desenvolvendo a inteligência emocional

• 06/05   15:00 às 17:00 - Painel - Colocando a casa em ordem: como se 
preparar para as consultorias do Sebrae Aprimora

Inscrições : https://contato.sebraesp.com.br/aprimora-alimentos-e-
bebidas/

https://contato.sebraesp.com.br/aprimora-alimentos-e-bebidas/


PROJETO MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS 
PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA SAÚDE

CRONOGRAMA:

10/05/2021  18h Enfrentar: Inove Nas Vendas 

17/05/2021  18h Enfrentar: Negociação

24/05/2021  18h Enfrentar: Planejamento Trabalhista

31/05/2021  18h Enfrentar: Proteja O Caixa Da Empresa

07/06/2021  18h Enfrentar: Conheça O Crédito Certo Para Seu 
Negócio

30/06/2021  18h Link Sebrae – Dicas Para Organizar Seu Negócio

Inscrições pelo link: http://bit.ly/Inscricao-SINDIMED

http://bit.ly/Inscricao-SINDIMED


PROGRAMA DE TURISMO
CIRCUITO DAS ÁGUAS PAULISTA – com CNPJ

Público-alvo: todas as empresas do setor de turismo 
localizadas na região do Circuito das Águas Paulista

Conteúdo abordado: 
• 11/05/2021  19h   Atraia turistas pela internet: impulsione suas redes!

• 12/05/2021  19h  Cuide da saúde financeira do seu negócio e 
conheça as novas linhas de crédito para o setor

• 18/05/2021  19h  Aprimore sua inteligência emocional para ter mais 
sucesso nos negócios

• 19/05/2021  19h  Saiba quais são as tendências do turismo para os 
próximos anos

Inscrições : https://bit.ly/TURISMOCAP

ARTE OFICIAL! PODEM DIVULGAR!

https://bit.ly/TURISMOCAP


PROGRAMA DE TURISMO
CIRCUITO DAS ÁGUAS PAULISTA
• ** Ainda no âmbito do Programa de Turismo do Circuito das Águas Paulista, que foi descrito acima, teremos algumas ações presenciais a partir de junho:

a) Cursos técnicos presenciais (7 cursos disponíveis no total para todo o Circuito): 

o Mapeamento/Curadoria de artesanato 

o Workshop de Construção coletiva 

o Workshop de atendimento ao turista 

o Oficina de formatação de produto

b) Consultorias individuais presenciais (35 no total para todo o Circuito):

o Melhoria do produto artesanal 

o Avaliação de equipamentos e atrativos 

o Melhoria da visitação turística 

o Avaliação da qualidade do serviço 

o Desenvolvimento de plano de comercialização 

o Captação de recursos 

o Inserção digital 

• Como vocês podem observar, distribuiremos os cursos técnicos nas cidades do Circuito, pois, não temos saldo suficiente para fazer 1 de cada tema por 

cidade. Dessa forma, algumas cidades irão se juntar para participar.

• As consultorias também serão distribuídas em todo o Circuito, para aqueles participantes que tiverem maior perfil para receber.


