
 

 

 

 
Prezados Fornecedores de Eventos, 

 

 
A ACESPR, com o objetivo de estimular e ao mesmo tempo ajustar o networking e 

relacionamento com todos os fornecedores que nos procuram, informa que alterou os 
critérios para o ano de 2020 no que se refere a continuidade dos trabalhos e 
recomendações de fornecedores de produtos e serviços para a realização de eventos. 

Esse ajuste foi necessário para que possamos manter o foco da nossa associação, 
o qual é trabalhar em prol do nosso segmento, fortalecendo e capacitando nossos 
associados cerimonialistas, assessores, produtores ou organizadores de eventos. 

Não haverá mais nenhuma exigência quanto a documentações ou taxa de adesão 
para que um fornecedor possa apresentar seu trabalho em nossos eventos. Porém será 
de responsabilidade do próprio fornecedor desenvolver o contato e a parceria de forma 
individual, com cada um de nossos associados. Para auxiliar neste processo, poderemos 
enviar nossa lista de associados com seus respectivos contatos, para que você, 
fornecedor, possa contatá-los e apresentar seu trabalho. 

Como associação, não podíamos dar exclusividade para um único fornecedor e 
serviço, bem como não podíamos garantir que, tornando-se um parceiro ACESPR, este 
teria um retorno financeiro ou maior número de contratos fechados nesta nova relação. 

Nossas portas estão abertas para todo fornecedor que tenha interesse em fazer 
negócios com nossos associados. Entendemos também que a ACESPR tem sido vitrine 
para muitos fornecedores que buscam novos contatos de profissionais cerimonialistas em 
nosso mercado, pois como já comentado, nosso objetivo é fomentar um mercado melhor 
para todos nós.  

Assim sendo, em nossos eventos esporádicos presenciais, continuaremos 
acolhendo fornecedores que queiram estar conosco, prestigiando nossa associação e 
consequentemente apresentando seu trabalho. Será mantido um cadastro simples, porém 
única e exclusivamente para uma organização de ordem de participação de todos, 
realizando um rodízio entre estes fornecedores. 
Seguimos acreditando que juntos seremos mais fortes. 
Contamos com a compreensão e apoio de todos. 
 

 

 
Curitiba, 17 de março de 2020 

 

 
Viviane Faria 

Presidente ACESPR 


