Informativo
Mãos de Minas
Aos associados à Central Mãos de Minas
2014 - Ano 7 - Nº65 / Junho		

NOTÍCIA BOA É PRA ESPALHAR...
CAMPANHA NOVOS ASSOCIADOS MÃOS DE MINAS
Afim de garantir o custeio da Central Mãos de Minas e manter a qualidade dos serviços oferecidos,
estamos fazendo uma campanha com os associados atuais para nos ajudar a buscar novos Filiados.
Cada novo associado que você indicar e que se associe, você terá a isenção de uma mensalidade. Isto
quer dizer que, aquele que indicar 12 novos associados, na categoria Atendimento, ficará o ano todo sem
pagar mensalidade.
Edna Alves Costa, artesã do ramo de decoração e utilitários, destaca que depois de afiliar-se ao Mãos de
Minas, mais clientes estão comprando seu produto.
“Em pouco tempo ( de associada), ficou mais fácil de vender a mercadoria e indicaria outras pessoas sim,
melhorou bastante a minha venda e o contato com o público”.

Se é festa? Ah, tá na feira!
A 25ª Feira Nacional do artesanato, a ser realizada em Dezembro, vem em rítmo de festa. E que maravilha,
festa é sinônimo de alegria, expectativa, de comemoração. É nesse embalo que a equipe do Centro CAPE
está preparando a próxima edição da Feira.
‘’Estaremos mostrando a alegria do povo brasileiro,
através do congado, festas juninas, iemanjá, Parintins,
boi bumbá, carnaval, enfim todas aquelas festas que o
Brasil sabe fazer com criatividade e alegria. ‘’
Algumas novidades estão sendo guardadas às sete chaves,
mas outras já estão sendo reveladas, como o local
destinado para os artesãos da área dos reciclados. “A
ideia (deste novo espaço), partiu da diretoria da feira e
esperamos atrair mais visitante”, diz Gabriel Silva, um dos
organizadores da Feira.
Para a participação nesta área, será feita uma avaliação para certificar se o produto é realmente
reciclado e a qualidade. Além disso, o artesão terá que dar uma oficina relacionada com o produto que
ele comercializa. “Essa área também foi criada para valorizar toda essa questão ambiental, que estamos
sempre atentos a isso e para estimular as pessoas a aderirem a esse movimento”, acrescenta.
Outra estreia na feira é a área destinada para fornecedores. Surgiu a ideia de criar para atender não só
os visitantes que procuram o produto final, atender os próprios expositores e outros artesãos, que não
participam da feira, com novidades que os fornecedores podem oferecer nesse ambiente voltado para o
artesanato em geral.

Artesãos cadastrados na Mãos de Minas, tem desconto na aquisição de stands. Mais informações só entrar em
contato com: Gabriel e Nathalia, no departamento de feiras e eventos.
Telefone: 3282 8280 e no site: www.feiranacionaldeartesanato.com.br

Nova plataforma de vendas online
CAMPANHA NOVOS ASSOCIADOS MÃOS DE MINAS

Lançada em 30 de abril, a nova loja virtual da Mãos de Minas, a Mãos de Minas Online, é o seu novo portal
para compra e venda de artesanato, com comodidade e segurança. Com o objetivo de ampliar ainda
mais a divulgação e comercialização de produtos artesanais, a Mãos de Minas, lança seu novo portal,
destinado aos artesãos de todo o Brasil. Se você já é associado a Central Mãos de Minas não perca tempo
e crie já a sua loja. Aumente suas chances de vender ainda mais seus produtos e torná-los conhecidos
nacionalmente.
“O Site é destinado a venda de produtos artesanais. O que será um meio de ampliar as vendas dos nossos
artesãos associados. Os benefícios são, além de poder ter uma forma segura de venda dos produtos, os
artesãos têm a possibilidade de ampliar a divulgações dos seus produtos, não ficando somente restrito a
venda em MG e sim ao Brasil todo”, esclarece Stéphani Oliveira, Gerente de E-commerce.
Agora, qualquer associado, seja ele normal ou do e-commerce ganha o desconto de R$ 20,00 no m2
quando adquire stand na Feira Nacional.
Se você ainda não é associado, não perca esta grande oportunidade!
Entre no site www.maosdeminas.org.br, associe-se na categoria E-commerce. É simples rápido, e por
apenas R$ 50,00 a anuidade. E como promoção de lançamento, você somente paga este valor, após 3
meses de utilização da Loja Virtual. Podem se associar na categoria E-commerce: Artesão independente,
Associação/Cooperativa, Empresas e MEI.
Na categoria Associação e Cooperativa, a grande novidade é que a Mãos de Minas estará dividindo a
comissão recebida de 8% com eles, desde que se associem enquanto pessoa jurídica.

Preserve o meio ambiente!
Envie um e-mail para jornalismo@centrocape.org.br e receba o informativo virtual.

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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