INFORMAÇÕES COMO SE ASSOCIAR
2015

Prezado (a),
Agradecemos o seu interesse em fazer parte da ABEDESIGN – Associação
Brasileira de Empresas de Design.
A ABEDESIGN – Associação Brasileira de Empresas de Design – foi fundada
no dia 28 de fevereiro de 2005, em São Paulo, com o objetivo de ampliar o
mercado de serviços de design, comunicando para o mercado, instituições e
governo, a importância e os resultados que o Design proporciona para a
sociedade brasileira e para o desenvolvimento do país.
O motivo que levou um grupo de empresas a articular-se para a criação da
entidade foi a percepção de que existem dificuldades comuns a todas as
empresas: "mercado hostil e difícil, clientes não aculturados, cargas
tributárias pesadas, falta de regulamentação e representação empresarial".
A ABEDESIGN foi constituída para exclusivamente pessoas jurídicas que
tenham como negócio principal a prestação de serviços de projetos de
Design, em todas as suas áreas de manifestação, seja o Design Gráfico, o
Design de Produto, o Design de Embalagem, Web Design, Design Digital todas as áreas do Design contemporâneo.
A entidade também teve como finalidade de ser fórum para discussão de
questões como direito autoral, patentes, formação de jovens profissionais, leis
trabalhistas

e

fiscais,

regulamentação

do

setor,

representatividade

internacional e qualidade técnica.
Para que possamos dar seqüência ao processo de associação de sua
empresa, por favor preencha o formulário em nosso site.

Link: http://www.abedesign.org.br/Pt/associados/associe-se

Em nosso site você também encontrará informações adicionais como
investimento e benefícios, assim como as modalidades de sócio.
Alguns dos nossos benefícios Sócio Empresa de Design:
*sujeito a alterações

1-) ACESSO À INFORMAÇÕES
 Newsletter quinzenal com notícias e eventos relacionados ao setor de
design.
 Estudos direcionados ao setor
2-) PRÊMIOS DE DESIGN
 Desconto em premiações nacionais e internacionais
 Desconto para associados na participação da Cerimônia de Premiação
do Brasil Design Award.

3-) CAPACITAÇÃO
 Capacitação para atuação no mercado externo através do PEIEX –
Participação Gratuita para associados ABEDESIGN
 Participação no Encontro de Associados realizado mensalmente com
temas relevantes ao setor.
 Acesso a conteúdos relevantes para o setor de design através do Site
da ABEDESIGN
 Desconto na participação do Design Legal Day – Capacitação em
gestão empresarial desenvolvida para o setor de design e realizada
pela ABEDESIGN

4-) PROMOÇÃO
 Possibilidade em divulgar notícias e projetos nas mídias sociais da
ABEDESIGN, bem como no newsletter enviado quinzenalmente a todo
mailing.
 Possibilidade na apresentação de projetos nos Encontros de
Associados.
 Divulgação das empresas associadas no site da ABEDESIGN

5-) MERCADO INTERNO
 Participação em reuniões realizadas pela ABEDESIGN com outros
setores da economia brasileira para networking.
 Brasil Design Week – Participação gratuita para associados nas
conferências realizadas durante o evento.
 Desconto para associados em eventos de design apoiados pela
ABEDESIGN
 Possibilidade na participação da reunião de diretoria para apresentar
ideias e sugestões de ações em benefício ao setor.
6-) MERCADO INTERNACIONAL
Brasil Design – uma parceria entre ABEDESIGN e Apex-Brasil
 Participação de Missões Empresariais com foco em capacitação;
 Participação de Missões Empresariais com foco em prospecção de
negócios;
 Participação do Projeto Interagencia Colômbia e Peru contando com o
apoio de um Account Manager local na prospecção de negócios;
 Apoio individual na realização de eventos internacionais;
 Interagencia Segmentado - Apoio na contratação de Account Manager
exclusivo no exterior;
 Participação no Projeto Comprador – Rodadas de negócios com
potenciais compradores internacionais a serem realizadas durante
eventos brasileiros;
 Possibilidade de subsídio na inscrição de peças e delegados – Festival
Cannes Lions;
 Possibilidade de subsídio na inscrição de peças – Red Dot
 Projeto Imagem – Possibilidade de contato com jornalistas e
formadores de opinião internacionais.
Todas as ações do Mercado Internacional são direcionadas de acordo com o nível
de maturidade exportadora da empresa associada.

Veja o nosso último relatório de gestão onde traz os resultados de nossas
atividades.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=80U4KXWZD2E

Conheça Também o Projeto Brasil Design
O Brasil Design é o Projeto Setorial Integrado de Promoção de Exportações
dos Serviços de Design Brasileiro realizado por Apex-Brasil e ABEDESIGN.
Desde 2006, a parceria tem como objetivo inserir o design brasileiro no
mercado internacional, além de oferecer conhecimento do mercado e da
cultura brasileira que permitam executar uma estratégia de tropicalização do
design.

O Brasil Design é uma grande ferramenta de promoção, contribuindo para a
criação de uma cultura do design brasileiro, a partir da construção de uma
visão detalhada do setor, com seleção de mercados-alvo, visibilidade do
potencial do design nacional e possibilidade de geração de negócios.
Saiba mais http://www.brasildesign.org.br/#

Informações: abedesign@abedesign.org.br

