
PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PROGRAMA DE RELACIONAMENTO 



Através de parcerias firmadas com empresas que compartilham do mesmo 
público alvo do Clube o Programa de Relacionamento da AABB Porto Alegre, 

o AABB+, tem como objetivo buscar benefícios e facilidades para seus 
associados e colaboradores. 

Para obter as vantagens, os beneficiados devem apresentar a carteira 
social e o crachá de identificação, respectivamente, na empresa parceira.



CARTEIRA SOCIALCARTEIRA SOCIALCARTEIRA SOCIALCARTEIRA SOCIAL



CRACHÁ COLABORADORES



CONTRAPARTIDASCONTRAPARTIDASCONTRAPARTIDASCONTRAPARTIDAS

Divulgação-padrão no site aabbportoalegre.com.br

(onde se encontram todas as categorias e dados das empresas)



Divulgação dos parceiros na AABB em Revista, Jornal interno “Fala Sério!” e email 
marketing, através da página fixa do programa 



AABB EM REVISTA

Veículo bimestral do Clube destinado aos associados, parceiros, formadores de opinião e 
imprensa, distribuída de forma gratuita.

Tiragem: 2.600 Exemplares



Divulgação no painel de cartões da Central de Relacionamento



Postagem no Facebook - página oficial AABB Porto Alegre



TERMOS DE PARCERIA AABB+TERMOS DE PARCERIA AABB+TERMOS DE PARCERIA AABB+TERMOS DE PARCERIA AABB+
� A parceria implica o pagamento de uma taxa de R$ 70,00 ao ano;

� O desconto mínimo oferecido pela empresa deve ser de 15%;

� A AABB não se responsabiliza por possíveis danos, prejuízos ou
inadimplementos, causados pelos beneficiados junto ao conveniado em
negócios decorrentes do presente convênio;

�A parceria tem validade de 1 ano, podendo ser renovado;

� A AABB garante apenas uma inserção ao ano, na página fixa do programa na� A AABB garante apenas uma inserção ao ano, na página fixa do programa na
AABB em Revista. Eventuais inserções variam de acordo com a disponibilidade
de espaço;

� Visando formar uma grande rede de parceiros, oferecendo mais opções e
benefícios, a AABB Porto Alegre não oferece exclusividade às empresas
cadastradas em seus respectivos segmentos.



PERFIL DOS ASSOCIADOSPERFIL DOS ASSOCIADOSPERFIL DOS ASSOCIADOSPERFIL DOS ASSOCIADOS

� Famílias
� 74% são casados
� Mais de 23% possuem pós-graduação, mestrado e doutorado



OPORTUNIDADES COMERCIAISOPORTUNIDADES COMERCIAISOPORTUNIDADES COMERCIAISOPORTUNIDADES COMERCIAIS

AlémAlémAlémAlém dodododo AABB+AABB+AABB+AABB+ oooo ClubeClubeClubeClube tambémtambémtambémtambém ofereceofereceofereceoferece umumumum BookBookBookBook dededede OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades compostocompostocompostocomposto
porporporpor::::

� Sinalização Externa,

� Anúncio AABB em Revista;

� Catálogo das Debutantes;

� Caderno / Agenda.
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