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Prêmio de um ano de combustível

grátis

No estande do Sindipostos na Super Feira
Acaps, além de obter informações sobre
o setor e sobre as ações da entidade, os
visitantes também poderão participar de
um Quiz com perguntas sobre o mercado
de postos de combustíveis e ganhar uma
lixeira para carro. Serão 05 questões
que, quando respondidas corretamente
acumularão pontos e, no final, quem
alcançar a maior pontuação no jogo
ganhará um ano de combustível grátis.
Todos os participantes ainda ganharão
uma lixeira para carro.

Painel “O futuro da revenda de
combustíveis”

 
Agendado para o dia 18/09, às 18h30, no
Auditório do Ciclo do Conhecimento, o
painel contará com a presença dos
representantes da Agência Nacional de
Petróleo, da Secretaria de Estado da
Fazenda, Fecombustíveis e da Plural. A
mediação será feita pelo jornalista da
Rede Gazeta, Mario Bonella.
 

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link

 

SALÃO SINDIPOSTOS NA SUPER FEIRA ACAPS
PANSHOW 2019

A parceria entre o Sindipostos e a Acaps resultou na formação de um espaço especial para
o comércio varejista de derivados de petróleo na tradicional feira de negócios capixaba.

Em um estratégico salão de negócios, sob o patrocínio da Atlântica Petróleo, serão
reunidos postos de serviços, distribuidoras, lojas de conveniências e fornecedores para

oportunidades comerciais únicas.
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Inscrições gratuitas até dia 13/09
 

Os associados do Sindipostos podem
inscrever-se gratuitamente até a
próxima sexta-feira, 13/09. O
credenciamento deve ser realizado no
site www.superfeiraacaps.com.br,
mediante a informação do CNPJ da
empresa e dos dados dos participantes.
 

Programação de Palestras
 

Além da participação na feira de
negócios, os credenciados para o evento
podem participar de uma programação
especial de palestras e workshops. Na
lista de palestrantes, estão os nomes de
Demétrio Magnoli, Mirian Goldenberg e
Max Gehringer, entre outros. Confira as
datas e horários no site do evento.

Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails
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