


Agilize a quitação de débitos participando do 
SUPER FEIRÃO ZERO DÍVIDA que o SINDILOJAS 
CAXIAS em parceria com CDL Poa promove de 
28 de outubro a 8 de novembro.

Grandes contas com volumes de dívidas 
ativas, dispostas a oferecer propostas atrativas 
para a sua recuperação, mobilizam e atraem 
milhares de pessoas que querem quitar seus 
débitos. Aproveitando isso, faremos uma força 
tarefa reunindo empresas que queiram recu-
perar estes volumes com assertividade e re-
sultado.

Com o �nal de ano e a injeção de valores como 
13º salário, férias e abonos, as chances de recu-
peração é maior. Sua empresa não pode 
perder esta oportunidade!



DO PROJETO
O Sindilojas Caxias apoia Você a recuperar seu crédito!

Disponibilizar a  todos os participantes do Feirão informações 
dos devedores para ações após o evento;

Mobilizar a população a quitar 
suas dívidas registradas;

Mapear a população
interessada em negociar dívidas;

Reduzir os índices de inadimplência 
para devolver o poder de consumo 
ao mercado;

Possibilitar maior resultado 
para o comércio.

Reunir credores do estado, 
facilitando a quitação simultânea 
de dívidas;

Estimular o consumidor 
a quitar suas dívidas;



PARA SUA EMPRESA

Localizar com maior 
facilidade credores 
propensos a pagarem 
seus débitos;

Recuperação de dívidas 
de clientes que voltarão 
a consumir em sua loja;

Centralizar o maior 
número de devedores 
para quitação em um 
único local;

Divulgação da marca 
nos canais de comunicação 
do Super Feirão Zero Dívida;



Entrega de voucher para o consumidor
contatar a empresa;

Adesão por entrega 
de voucher eletrônico



Aplicação de 
logomarca na página 
do Super Feirão Zero Dívida;

Menção das empresas 
participantes nos releases 
para a imprensa;

Divulgação da marca 
nas redes sociais como 
empresa participante

Possibilidade de 
divulgação do feirão 
no site da empresa parceira;

Envio de
e-mail marketing



Para receber o público do Super 
Feirão Zero Dívida, teremos aten-
dimento exclusivo na Loja terréa 
do Prédio Sindilojas, localizado na 
rua alfredo chaves, 820 em Caxias 
do Sul.
Um ambiente climatizado, privativo 
e coberto.  
O espaço contará  com ponto de ate-
ndimento individualizados.

Atendimento
Individual 
personalizado

Ambiente 
Climatizado, 
Privativo e 
Coberto



Sala Terréa, 
Prédio Sindilojas Caxias
Rua: Alfredo Chaves, 820 
Centro - Caxias do Sul/RS;

28 de outubro a 
08 de novembro de 2019;

Segunda a sexta-feira, 
das 8h00min às 18h00;



Site do 
EventoJornaisRádios

ImprensaAções 
de blitz

Redes Sociais 
Sindilojas Caxias

 



VOUCHER ELETRÔNICO 
OU IMPRESSO

Credores ativos
Código de desconto

RELATÓRIO QUANTITATIVO

RELATÓRIO QUALITATIVO

Quantidade de devedores 
que foram triados que 
constam na base do credor

CPF | Nome | Telefone E-mail | MIS de Cobrança

R$150,00

ASSOCIADO SINDILOJAS CAXIAS

RELATÓRIO PERSONALIZADO



Para mais informações entre em 
contato com o Sindilojas Caxias

e saiba como participar!

Vagas limitadas

www.sindilojascaxias.com.br | (54) 4009 5501 


