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ASSOCIADOS
Ser associado do Abigraf-SC é ser ouvido e representado por
quem mais entende do segmento gráfico catarinense. É ter
representatividade e participar das tomadas de decisões, que
criam oportunidades reais de desenvolvimento e inovação para
o setor, elo fundamental na cadeia produtiva de comunicação.
Confira a seguir um resumo dos benefícios que podem ser
desfrutados pelos nossos associados:

BENEFÍCIOS
ABIGRAF-SC
?
Defesa dos interesses coletivos do setor gráfico;
?
Salão de festas e auditório para eventos com preço diferenciado;
?
Orientação para obtenção de licença ambiental;
?
Caravanas para visitação a feiras;
?
Inscrição com descontos especiais no Prêmio Catarinense de Excelência Gráfica;
?
Inscrição com descontos especiais no Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica

Fernando Pini;
?
Participação gratuita ou com desconto em cursos, seminários, palestras e eventos
realizados pela entidade;
?
Descontos na utilização de sistemas informatizados de gestão;
?
Desconto na compra de produtos licenciados da ADOBE;
?
Desconto na compra de produtos da POSITIVO;
?
Emissão de Parecer Técnico para habilitação em outros Estados da Federação a
custos reduzidos;
?
Divulgação da empresa e recebimento gratuito do Anuário Brasileiro da Indústria
Gráfica;
?
Declaração Associativa para habilitar-se como fornecedor em empresas privadas ou
em licitações;
?
Anúncio gratuito de venda de equipamentos usados no site da Abigraf/SC;
?
Informes sobre licitações abertas no estado e muito mais!

BENEFÍCIOS
ABIGRAF NACIONAL
?
Acesso às Informações Econômicas do Setor (Area Restrita)
?
Participação no Projeto Rodada de Negócios
?
Desconto em Consultoria da Abtg
?
Descontos em Pousadas, Hotéis e Chalés com Club de Férias
?
Descontos na Rede Walmart em Compras Pelo Site Www.walmart.com.br/abigraf/wm

ou Por Telefone 11 3003-6000 (mencionar o Código ABIGRAF).
?
Desconto na instalação de Plataforma Web-to-print Isidora
?
Possibilidade de participação em Projeto De Exportação (imprint Brasil)
?
Participação na Rede De Permutas Tradaq
?
Participação no Plano De Vantagens Financeiras Renault Para Facilitar a Renovação e o

Aumento da Sua Frota.
?
E Muito Mais!

COMO SE
ASSOCIAR?
Para associar-se à ABIGRAF-SC, a empresa deve pertencer a Categoria Econômica da
Indústria Gráfica, tais como: Tipografias, Editoras e Impressoras de Jornais, Revistas e
Periódicos, Impressos em Geral, Clicherias, Serigrafias, Xerografias, Cópia ou
Reprodução por qualquer Processo de Documentos, Plantas, Desenhos e outros Papéis,
Silk Screen, Impressão, Colagem Montagem e Acabamento em Bolsas, Sacolas Caixas e
Afins, Carimbaria, Editoração, entre outros.
Se sua empresa se encaixa em uma destas categorias, preencha a ficha cadastral e nos
encaminhe. Será um grande prazer tê-lo como nosso associado!
QUAL O CUSTO PARA SE ASSOCIAR?
Em relação aos custos, o pagamento é semestral cobrado nos meses de Janeiro e Julho.

