O que é:
Empresas associadas e parceiras da entidade oferecem descontos exclusivos para outros
associados conhecerem e usufruírem de seus serviços ou produtos.
Objetivo:
Este programa é uma forma de estimular os empresários a conhecerem os produtos e serviços
de outros parceiros que acreditam na entidade, além de promover negócios e networking com
mais de 50 empresas.
Benefícios:
Além disso, disponibilizaremos informações privilegiadas aos associados, como mailing,
contatos de imprensa, organizadores de eventos, espaços para eventos e festas, descontos em
anúncios em grandes meios de comunicação além de todos os outros serviços que o ARC&VB
realiza.
Como participar:
Basta entrar em contato com a empresa da lista a seguir e informar que é um
associado/parceiro da entidade.

CVC Atibaia - Atibaia/SP
Agência de Viagens

ArtCake – Atibaia/SP
Artigos para gastronomia - Confeitaria
artística e chocolateria

Corretora FRX e Stone – Atibaia/SP
Corretora de Seguros e Máquina de
Cartão

· Atendimento exclusivo e descontos
especiais para associados de acordo
com o pacote escolhido

· 5% de desconto nos produtos da Loja
para os associados

Contato: Mariana
marianabarbosa@cvc.com.br

Contato: Denise ou Michel
espaco.artcake@artcake.com.br

· Atendimento personalizado e taxas
mais baixas de acordo com o
produto/serviço escolhido
Contato: Flávio
flavio@corretorafrx.com.br

Cantareira Viagens – Mairiporã/SP
Agência receptiva

Vilage – São Paulo/SP
Registro de marcas e patentes

Encontre Cidades – Atibaia/SP,
Santos/SP, Monte Verde/MG
Guia Comercial

· 10% no valor das excursões
realizadas e operadas pela Cantareira
Viagens.

· Pesquisa Gratuita de Marcas
· 20% de desc. em todos os serviços.
· Consultoria gratuita
· Atendimento personalizado

· 15% de desconto em publicações
(exceto serviços gráficos)

Contato: Edison
edison@cantareiraviagens.com.br

Contato: Marcelo
marcelo.brandao@vilage.com.br

Contato: Leonardo
contato@encontrecidades.com.br

Canto da Enseada - Nazaré Pta/SP
Espaço para Eventos e hospedagem

Assoc. Hortolândia – Atibaia/SP
Festa de Flores e Morangos

Expresso Bier Fest na Estação
Atibaia/SP - 21 a 23 de abril de 2017

· Preço diferenciado para realização
de eventos, desconto ou uma cortesia
Contato: Rodrigo
recepcao@cantodaenseada.com.br

· 50% de desconto no ingressos da
Festa das Flores e Morangos de
Atibaia, que acontece em Setembro
Compras via ARC&VB

· 2 ingressos cortesia para cada
empresa associada

Sítio São Benedito – Atibaia/SP
Espaço para eventos
· Desconto de até 10% e em até 10
vezes para contratação de eventos
· 5% de desconto para passeios, dayuse, restaurante e eventos
· 10% de desconto e parcelamento no
cartão em até 6 vezes sem juros para
locação e finais de semana
Contato: Ronaldo
ronaldo@sitiosaobenedito.com.br

Atibaia Turismo – Atibaia/SP
Agência receptiva

Informar interesse ao ARC&VB

Baiuca Sport – Atibaia/SP
Atrativo Turístico

· Passeios com 10% de desconto
Valor Especial R$1.500,00 incluso:
· Pacotes de Viagens (diversas
· Voo de balão com acompanhante
operadoras): 3% de desconto sobre o
· Transfer a partir do ponto de
valor do pacote adquirido deduzidas as
encontro da decolagem
taxas que incidirem sobre o pacote pelas
· Filmagem Full HD e entrega de
operadoras
cópia bruta, sem edição, em DVD
· Traslados para Aeroporto e São Paulo:
10% de desconto sobre os valores
Contato: Raphael
praticados.
raphael.risspoli@baiucasport.com.br
Contato: José Antonio
info@atibaiaturismo.com.br

Realizar – Atibaia/SP
Locação de móveis

Canto da Enseada - Nazaré Pta/SP
Meio de Hospedagem

Mokeka Publicidade – Atibaia/SP
Agência de Publicidade

· 15% na parte de Louças e Tecidos
· 20 % demais materiais

· 15% de desconto em Estadias , Day
Use e Almoço (limite até 4 pessoas)
· Clube Náutico, 5% de desconto no
valor do pé da embarcação.
Contato: Rodrigo
recepcao@cantodaenseada.com.br

· 85% de desconto na Tabela de
Referência de Custos Internos da
SINAPRO/SP

Atibaia TV – Atibaia/SP
Meio de comunicação

Cotidiana – Atibaia/SP
Meio de comunicação

Revista Atibaia Connection
Meio de comunicação

· 15% de desconto em qualquer
contrato.

· 25% em contratos de publicidade
· 10% para cobertura de eventos

· 6 edições da Revista com 50% de
desconto na divulgação anual

Contato: Kaká
atibaiatv2013@gmail.com

Contato: Ana Gouveia
cotidiana@cotidiana.com.br

Contato: João
contato@atibaiaconnection.com.br

Contato: Juciane
realizar.locacoes@gmail.com

Contato: Igor
igor@mokeka.com.br

associados ativos

•

Itapetinga Plaza Hotel

•

Marina Estância Confiança

•

Mokeka Publicidade

•

MW Way - Marketing de Web

•

Pousada Paiol

•

AGK Corretora de Câmbio

•

Connection Fotos

•

Raízes do Brasil

•

APA Ass. dos Artesãos

•

Corretora FRX

•

Realizar

•

ArtCake

•

CVC Atibaia

•

Refúgio Cheiro de Mato

•

Atibaia Campo

•

Encontre Cidades

•

Rey Festas

•

Atibaia Residence Hotel

•

Estação Atibaia

•

Sítio São Benedito

•

Atibaia Turismo

•

Evento Mais Seguro

•

Synapse Eventos e Audiovisual

•

Baiuca Sport

•

Expert Blenders

•

Tauá & Convention Atibaia

•

Bourbon Atibaia

•

Faro Hotel

•

Teleférico de Atibaia

•

Cantareira Viagens

•

Finis Eventos

•

Vila Verde Hotel

•

Canto da Enseada

•

Hotel Campestre Atibaia

•

Village Eldorado Eco-Resort

•

Carla Pettersen - Guia de Turismo

•

Hotel Fazenda Hípica Atibaia

•

Tour2Go

