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Mousse de Bis
Ingredientes
?
1 caixa de chocolate bis
?
1 lata de creme de leite
?
½ lata de leite condensado
?
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
?
2 claras em neve

A

Associação Comercial Industrial e
Agropecuária de Paranapanema,
encerrou a Promoção “Final de Ano
ACIAPAR” com dois sorteios um em Campos
de Holambra
dia 10/01,na Praça das
Naçoes Unidas e o segundo em
Paranapanema dia 11/01 na Praça da
Matriz, ambas as 20hs, sendo sorteados
duas motos HONDA 0km.

A Associação Comercial Industrial e
Agropecuária de Paranapanema agradece a
todas as empresas que acreditaram nesta
idéia e juntas tornaram a Promoção Final de
Ano um sucesso. Também agradecemos aos
consumidores que prestigiam nosso
comércio e informamos que novas
promoções com muitos prêmios irão
acontecer em breve este ano.

Aciapar Realiza o sorteio da Promoção “ Final de Ano Aciapar”
Modo de preparo
?
Pique o bis e bata no liquidificador com o
creme de leite, o leite condensado e o
chocolate em pó.
?
Misture delicadamente as claras em neve e
distribua em taças individuais.
?
Se desejar, decore com mais bis picadinho.
?
Sirva em seguida ou deixe gelar antes de
servir.

Associação Comercial de Paranapanema realizou nos dias 10/01/15 em campos
de holambra e 11/01/15 em Paranapanema o sorteio da promoção “ Final de Ano
Aciapar com o certificado caixa nº 6.1833/2014 , onde foi sorteado duas motos
Honda .A promoção houve a adesão de 99 empresa e foram distribuídos 98.700
para as pessoas que fizeram suas compras no comercio de Paranapanema.
A diretoria da Aciapar agradece as 99 empresas de nosso município por aderirem a
campanha e lembrando que o principal foco da campanha e aquecer a venda do
comercio e incentivar a população a gastar em nosso comercio com isso gerando
mais renda , emprego e desenvolvendo nossa cidade.
Segue a lista de ganhadores.
PRÊMIO

GANHADOR

EMPRESAS

Moto Honda
CG 125 FAN

Jose Carlos de Oliveira
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Fique Sabendo...
Os BENEFÍCIOS de ser associado à ACIAPAR vão além dos serviços oferecidos pela entidade. Por
meio de convênios como Saúde, Educação e Lazer, quem é filiado desfruta também de descontos
especiais e/ou parcelamentos diferenciados em importantes empresas e prestadores de serviço.
Para usufruir do benéfico os empresários, funcionários e dependentes, filiados à Entidade devem
solicitar a declaração, e posteriormente apresentá-lá à empresa ou prestador de serviços no momento
da consulta ou efetivação de contrato.
Maiores informações através dos telefones (14) 3713-1160 ou 3769-1880.
EDUVALE
End: Pref Misael Euphrásio Leal, 347
Jardim América
Avaré/SP
Telefones (14) 3733-8585 e 3733-8383
FACCAA
End: Rua Goiás,1121
Centro
Avaré/ SP
Telefone: (14) 3732-1677
FSP
End:Av. Professor Celso Ferreira Da Silva, 1001
Jardim Europa I
Avaré/ SP
Telefone(14) 3711-4020
UNISEB ( Polo Paranapanema)
End: Rua Doutor Fortunato Martins de Camargo,187
Centro Paranapanema S/P
Telefone(14) 3713-1226

Calendário - Fevereiro 2015
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Não basta vender mais
Antes que você reclame que a venda
resolve todos os resultados, não
basta vender mais, apenas.
É preciso vender com qualidade,
para evitar retrabalho, problemas,
reclamações e até mesmo, evitar
transformar clientes em inimigos.
Apesar de toda empresa querer
vender mais, é preciso estar pronto
para vender mais para que
problemas não aconteçam. O
maior desafio das empresas não é
apenas vender mais, mas sim vender
corretamente.
No Agendor, presenciamos histórias
de empreendedores que não querem
apenas que suas empresas vendam
mais, mas principalmente, que sua
equipe de vendas aprenda a vender
direito.
Acreditamos que saber vender é o
primeiro requisito para vender mais,
porque antes de conseguir novos
clientes, ou vender mais para os
mesmos clientes, é preciso vender
direito e satisfazer os clientes atuais.
Somente quando os clientes atuais
estiverem satisfeitos é que a sua
empresa estará pronta para

conquistar novos clientes.
Apenas despois que sua equipe de
vendas fidelizar um cliente é que
você pode passar para o próximo
cliente.
É justamente o trabalho bem feito
com um cliente que vai te capacitar
para conseguir vender para mais
clientes
Uma equipe é tão forte quanto seu
elo mais fraco
Nenhuma equipe é mais forte que
seu elo mais fraco. Uma equipe de
vendedores profissionais precisa ser
totalmente formada por vendedores
profissionais que estejam dispostos a
superar diariamente novos desafios.
Nenhum vendedor consegue
aumentar as suas vendas fazendo
parte de uma equipe de vendas fraca
e desestimulada.
Portanto, ajude na formação da sua
e q u i p e . Te r u m a e q u i p e
comercialmente forte significa
acima de tudo unicidade entre os
vendedores: um ajudando,
auxiliando e ensinando o outro.
Quando um vendedor apoia o outro,
toda a equipe cresce como um
conjunto e fica mais forte para

Você Sabia?

A

história do carnaval chegou ao Brasil por volta do
século XVII e foi influenciado pelas festas
carnavalescas que aconteciam na Europa. Em países
como Itália e França, o carnaval ocorria em formas de
desfiles urbanos, onde os carnavalescos usavam máscaras e
fantasias. Personagens como a colombina, o pierrô e o Rei
Momo também foram incorporados ao carnaval brasileiro,
embora sejam de origem europeia.
No Brasil, no final do século XIX, começam a aparecer os

superar as adversidades.
Se você acha que faz parte de uma
equipe de vendas fraca, ajude a
qualifica-la. É muito mais fácil ser
um vendedor de uma equipe
extraordinária do que ser um
extraordinário em uma equipe
medíocre.
Seja diferente
As pessoas não querem comprar de
uma empresa que tem o menor
preço, melhor produto, ou a entrega
mais rápida.
Isso qualquer um promete. Qualquer
cartaz, encarte e propaganda mostra
uma empresa que é melhor do que
seus concorrentes.
A questão não é o que você faz de
melhor que seu concorrente, mas o
que você faz de diferente dele. O que
você faz que ele não faz? Em que
você se diferencia?
É assim que você precisa se
posicionar. Como a empresa que
promete e entrega coisas diferentes
da concorrência. Assim, as pessoas
vão entender que você é diferente,
não simplesmente melhor (pois
todos dizem que são melhores).

primeiros blocos carnavalescos, cordões e os famosos
"corsos". Estes últimos, tornaram-se mais populares no
começo dos séculos XX. As pessoas se fantasiavam,
decoravam seus carros e, em grupos, desfilavam pelas ruas
das cidades. Está ai a origem dos carros alegóricos, típicos
das escolas de samba atuais.
No século XX, o carnaval foi crescendo e tornando-se cada
vez mais uma festa popular. Esse crescimento ocorreu com
a ajuda das marchinhas carnavalescas. As músicas
deixavam o carnaval cada vez mais animado.
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Aconteceu...
Entrega das Placas em homenagem aos comércios e casas, pela participação do projeto Cidade Iluminada 2014

Aciapar Realiza o sorteio da Promoção “ Final de Ano Aciapar”

