I FEIRA DO EMPREENDEDOR DE VILA VELHA
1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO:
Título: I FEIRA DO EMPREENDEDOR DE VILA VELHA
Tema: “O Empresário frente as mudanças econômicas e perspectivas”
Público-Alvo: Empresários dos diversos ramos de negócio
Data: 08 e 09 de Outubro de 2015
Local: Praça Duque de Caxias , Vila Velha
1.DADOS DO PROPONENTES / EXECUTOR:
Proponentes: SESCON/ES – Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas do Estado do Espírito Santo e ASCOVV - Associação de
Contabilistas de Vila Velha, Viva, Femicro-ES, Instituto Sindimicro, Atres,
Asevila, Shell Empreendedor.
Executora: SESCON/ES – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do
Estado do Espírito Santo e ASCOVV - Associação de Contabilistas de Vila
Velha, Viva, Femicro-ES, Instituto Sindimicro, Atres, Asevila, Shell
Empreendedor.
Apoiadora: Prefeitura Municipal de Vila Velha - PMVV
CNPJ: 39.264.023/0001-49
Endereço: Rua Neves Armond, nº 535, Sala 201 Ed. Dakar, Bento Ferreira,
Vitória ES
CEP 29050-705
Telefone/fax: (27) 3434 4050
Contatos:
Carla Cristina Tasso – Cel : (27) 99920 1900
E-mail: carla@tassoconsultoria.com.br
Adaman Teles - Tel : (27) 3434 4050
E-mail: administração@sescon-es.com.br
Simone Pacheco
E-mail: simonepacheco@vilavelha.es.gov.br
Representante Legal: Luiz Carlos Amorim

APRESENTAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Vila Velha, juntamente com as Associações de
Empresários, realizará, neste ano, a I FEIRA DO EMPREENDEDOR DE
VILA VELHA. O evento tem o objetivo de investir na qualificação dos
empresários para o aprimoramento do conhecimento necessário a
legalização e regulação de sua empresa, assim como, fomentar negócios
entre empresas dos diversos ramos.
O mercado atual vive um cenário desafiador e de muitas mudanças
legislativas. Dessa forma, esse vento, além de promover a integração entre
os empresários, vai agregar novos conhecimentos e fazer trocas de
experiências. A PMVV e as Associações Empresariais vêm investindo no
contínuo crescimento do empresário para o mercado.
Assim, esperamos contar com um público alvo de participantes compostos
por empresários, micro empresário, empreendedores individuais, futuros
empresários e acompanhantes, alcançando a participação superior a 500
pessoas.
JUSTIFICATIVA
O mercado vem passando por um processo de grandes modificações
econômicas, legislativas e técnicas nos últimos meses. Essas alterações têm
levado a um processo de modernização, tanto tecnológico quanto negocial.
No âmbito tecnológico, temos a necessidade de adaptações , no campo
negocial a necessidade de conhecimentos contábeis, financeiros e
econômicos.
As empresas vem sofrendo com essas mudanças por não estarem
preparadas com tantas modificações em tão pouco tempo essas abrangem
tanto as grandes corporações, quanto as pequenas e médias empresas.
Esse novo mercado têm exigido uma nova postura e forma de atuação do
empresário, levando-o à necessidade de aperfeiçoamento tecnológico e
intelectual e ampliação de seu NETWORK.
Neste sentido, I FEIRA DO EMPREENDEDOR DE VILA VELHA, dará
subsídio a esse processo balcão de negócios entre empresas, assessoria
jurídica, contábil, além de capacitação aos empreendedores.
Essa adequação tem como consequência o melhor atendimento as normas
legais com vistas à sua permanência num mercado competitivo e à
transformação dos atuais desafios em grandes oportunidades, e claro, a
prestação de serviços com qualidade aos seus clientes.
OBJETIVOS
Geral:

Estimular público em geral a novos desafios e oportunidades decorrentes
das mudanças atendendo assim às novas expectativas do mercado frente
aos novos desafios.
Específicos:


Balcão de Negócios de Grandes Empresas (mais ou menos 5)



Balcão de Negócios de MEIs (mais ou menos 10)



Rodadas de Negócios entre Grandes Empresas/MEI e MEI/MEI



Balcão de Empregos do SINE (Captação de Vagas e Oferta de Vagas)



Balcão do NossoCrédito



Balcão da Central de Compras/PMVV para cadastro de fornecedores



Consultoria Jurídica



Consultoria Contábil



Consultoria Plano de Negócios



Consultoria Abertura de Empresa



Palestras de capacitação pelo SEBRAE, SINDIMICRO/FEMICRO e
SESCON/ES.

RESULTADOS ESPERADOS
Ao final do evento, a PMVV e as Associações Empresariais tem como
expectativa de resultados: Troca de experiências, cadastro de fornecedores,
empresários com conhecimento da legalidade de sua atividade, novos
negócios.
PÚBLICO
Público alvo:
Empresários, Micro empresários, Empreendedor Individual e Profissionais
dos diversos ramos de atividade
Público Estimado para os eventos em geral:
500 participantes.
Para realização do evento será utilizado:



Estrutura de toldos, stands, mesas, cadeiras, balcão, telão, datashow, Unidade Móvel do Empreendedor etc.
Na parte social teremos uma ala de apoio para as famílias.

ANEXO I
DESPESAS

DESCRIÇÃO

QUANT

ORÇAMENTO
UNITÁRIO

ORÇAMENTO
TOTAL

Stand 9 metros, com mesa 4 cadeiras e balcão
Stand de 15 metros com 2 mesas de 4
cadeiras , frigobar,
Toldos
Camisas da Organização

19

585,00

11.115,00

1.600,00

1.600,00

4

28,00
22,00
80,00

5.600,00
660,00
320,00

300

1,80

540,00

3

250,00

750,00

3.500,00

3.500,00

Banner
Lanches da tarde
Mesas e cadeiras
Atração para as familias ( pula, pula ,
recreadora etc..)

1
200
30

1

