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E-commerce!
A Mãos de Minas continua a todo vapor com o seu
E-commerce. Com divulgações diárias em redes sociais
do Grupo e e-mails marketing, o site vem atraindo
visitantes de todo o Brasil. Com a oportunidade de
artesãos criarem sua loja virtual, sendo de Minas ou
não, a Mãos de Minas deixa em aberto oportunidades
de todos terem a chance de realizar as vendas de seus
produtos.
As peças de renomada artesã inauguraram as vendas
do E-commerce da Mãos de Minas. Daniele Drummond,
Artista plástica e designer nascida em São Paulo,
carrega consigo uma riqueza cultural diversificada e
heterogênea. Teve boa parte da história de vida ligada
a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas foi em
Belo Horizonte que encontrou na cerâmica sua forma
de expressão artística e de resgate do elo homemnatureza tão esquecido na pressa dos dias de hoje.
Abusando de cores e formas – segundo a mesma, esse
é o seu diferencial -, consegue além de expressar a
versatilidade de seu trabalho, assinar peças exclusivas
e limitadas. Com uma ajudante, produz cerâmicas
resistentes utilizando materiais reciclados e minerais
não tóxicos.
Há dez anos como associada da Central Mãos de Minas,
Daniele Drummond é a primeira artesã a ter produto
vendido pelo E-commerce da Mãos de Minas Online.
“É mais um suporte que a Mãos de Minas dá com
essa loja virtual e faz a gente abrir possibilidade de vendas para o mundo”, destaca Daniele. “É uma
novidade ainda, mas já com um bom retorno, estão chegando alguns contatos. Agora com uma página no
Facebook, dá mais um impulso para poder vender”.
A artesã se refere a pagina: www.facebook.com/lojavirtualmmo
Daniele não pensa só nela, mas também em outros artesãos. Perguntada se indicaria a loja virtual, ela
responde que “indicaria para outros artesãos, sim, porque quanto mais pessoas, mais rica a loja vai
ficando e se torna mais concreta. Daí são criadas chances para todo mundo vender”.

ARTESÃO – MOSTRE A SUA CARA!
ROTEIROS DO ARTESANATO POUSO E PROSA
Pouso e Prosa é um site que tem como finalidade maior a divulgação gratuita do artesão mineiro. Para isso,
o portal está finalizando o cadastramento dos 853 municípios, dando informações sobre as cidades, como
chegar, serviços oferecidos, belezas naturais, pontos turísticos, hotéis, restaurantes e, principalmente, o
artesão. O cadastro é muito fácil e você poderá fazê-lo gratuitamente no site www.pousoeprosa.com.br.

25a FEIRA NACIONAL

CURSOS
Você, artesão, sabia que a Mãos de Minas, junto com o Centro CAPE, promove cursos com ensino à
distância? Não perca tempo e faça já sua inscrição!
Acesse o site www.centrocapeonline.org.br ou ligue para 3282 8289.
Curso em destaque: Quero montar uma Instituição.
Nesse módulo, o participante irá entender sobre as diferenças entre uma associação e cooperativa, a
importância do trabalho em equipe e conceitos sobre comercialização na instituição, e saber qual a
documentação necessária para a criação de uma instituição.

ARTESÃO, NÃO SE ESQUEÇA!
O SETOR DE EXPEDIÇÃO DA MÃOS DE MINAS, OFERECE VENDA E CONSULTORIA GRATUITA DE EMBALAGENS.

Grupo de Desenvolvimento
www.grupodedesenvolvimento.org.br
Mãos de Minas: www.maosdeminas.org.br
Mãos de Minas Online: www.maosdeminasonline.com.br
Centro Cape: www.centrocape.org.br
Brazil Handicraft: www.brazilhandicraft.org.br
Jogos de Empresa: www.jogosdeempresa.com.br
Feira Nacional de Artesanato: www.feiranacionaldeartesanato.com.br
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