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EVENTO – EXPO ACIAF 2016
DATA – DE 12 A 15 DE MAIO DE 2016
LOCAL – CENTRO DE EVENTOS DE FRAIBURGO
REALIZAÇÃO – ACIAF E PREFEITURA DE FRAIBURGO

INTRODUÇÃO

A EXPOACIAF é mais uma idealização da Associação Empresarial
de Fraiburgo – ACIAF, entidade que desenvolve ações
consistentes no âmbito socioeconômico, na defesa dos interesses
da classe empresarial e do bem-estar da coletividade. O evento
torna-se uma fonte motivadora, para projetar Fraiburgo e colocalo em destaque na geração de negócios dos empreendedores do
meio oeste catarinense.
Com mais de 350 empresas associadas, a ACIAF, além de
representar os segmentos econômicos de Fraiburgo, cumpre sua
missão como indutora de ações voltadas às iniciativas
empresariais na motivação e no desenvolvimento local e regional.
Com seus 20 anos de existência, a entidade superou desafios e
atuou como agente de mudanças na defesa da classe
empresarial. Ressalta-se ainda a cooperação com os poderes
públicos visando à busca incessante ao bem-estar coletivo de
forma harmoniosa e sustentável.
A EXPOACIAF é a precursora de feiras no desenvolvimento do
Programa Empreender apoiado pelo SEBRAE e pela Federação
das Associações Empresariais de Santa Catarina, e possui o maior
número de núcleos empresariais da região meio oeste.
A ação motiva seus associados e nucleados na realização de
palestras, seminários e cursos de aprimoramento. Destacam-se
na gestão, em eleger e demonstrar às autoridades constituídas
as
prioridades
infraestruturais
necessárias
para
o
desenvolvimento da região meio oeste, além de provocar
discussões no âmbito da educação, saúde, segurança pública
entre outros, reunindo autoridades para discutir politicas publicas
e buscar melhorias no ambiente, responsabilidade social e
representatividade.
O Programa Empreender visa aumentar a competitividade das
empresas com a implementação e desenvolvimento de Núcleos
Setoriais, que reúnem empresas do mesmo segmento em
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formato de consultoria grupal, e auxilia no desenvolvimento
empresarial oportunizando a troca de experiências dos próprios
empresários, fortalecendo o associativismo.
A segunda edição da EXPOACIAF reuniu os setores da Indústria,
Comércio, Agricultura, Serviços e também o Terceiro Setor. Um
setor que mereceu atenção foi o setor da Agricultura, por ser um
segmento que se destaca em nossa economia local e regional e
que vem sofrendo com o cenário atual econômico e outras
particularidades como a doença da podridão branca no alho, fato
este que esta prejudicando gravemente os produtores de alho de
toda Santa Catarina, entre outros setores da cadeia produtiva
como tambémo desenvolvimento do setordo leite que precisa de
informações técnicas, capacitação e melhores práticas para se
desenvolver.
Isto reflete sobremaneira ao consumidor final, pois este exige
produtos com qualidade equantidades suficientes para a
demanda existente tanto local, regional e no país. É neste
contexto que a Comissão Organizadora da Feira promoveu o
evento e não mediu esforços para, juntamente, com os
apoiadores buscar mais patrocinadores, privados e públicos, pois
juntamente com as Universidades locais e entidades organizadas
da sociedade civil oportunizaram a transferência de
conhecimentos científicos e da difusão tecnológica já existentes
para este setor.
OBJETIVOS

A realização da EXPOACIAF surgIU com o intuito de fortalecer
negócios, levar informação de qualidade e ampliar o networking
e a geração de negócios dos empreendedores do Meio Oeste
Catarinense, proporcionando espaço necessário para que essa
matriz produtiva possa ter um local onde serão demonstrados
potenciaisprodutivos já existentes, diversificação de produtos,
comercialização e conhecimento de inovações tecnológicas
voltadas para cada uma das atividades.
Para isso, além dos expositores, as Universidades locais, os
Órgãos Públicos e Entidades Organizadas ligadas a estes setores
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se
fizeram
presentes
apresentando
as
tendências
mercadológicas.
A feira propiciou oportunidades de conhecimento também para a
comunidade, com diversas oficinas de aprendizagem gratuitas
relacionadas aos setores de Agronegócio, Estética e Beleza,
Gastronomia, Auto Mecânico, Legislação Trabalhista, Gestão de
Pessoas, Empreendedorismo, Segurança no Trabalho entre
outras.
A feira também apresentou um setor voltado a Casa e
Construção, que fomentou o setor moveleiro, da construção civil,
engenheiros, arquitetos, lojas de materiais de construção e
acabamentos. Considerando o setor de a construção civil ter sido
um dos mais afetados pela economia nos últimos tempos, a feira
cumpriu o papel de incentivar o desenvolvimento do setor na
ampliação de negócios.
Neste sentido, a ACIAF através da Comissão Organizadora da
EXPOACIAF, elegeu os quatro setores da economia como
fundamentais na promoção do desenvolvimento local,
perfeitamente por entender ser o momento de motivar, fortalecer
e incrementar todos os eixos produtivos, aproveitando o potencial
de Fraiburgo.
Objetivo Geral
Disponibilizar espaço aos segmentos, ampliar o networking e a
geração de negócios dos empreendedores do Meio Oeste
Catarinense, demostrando a importância da força resultante da
união em torno de ideias que promove o crescimento das
empresas
tornando-as
mais
competitivas
desenvolvendosocioeconomicamente toda a região.
Objetivos Específicos
 Disseminar conhecimento, informação e novas tecnologias.
 Prospecção de novos negócios e integração dos núcleos
empresariais através da realização de ações em conjunto.
 Demonstração do mercado imobiliário, da construção civil,
automotivo, gastronômico, empreendedor, do agronegócio, da
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beleza, do setor de gestão de pessoas e do comércio, com o
propósito de desenvolver e fomentar a economia local.
 Realizarseminários,
workshop
e
oficinas
temáticas,
exteriorizando o conhecimento aos expositores da feira,
visitantes, acadêmicos e o público em geral;
 Prospectar novas oportunidades de negócios;

PÚBLICO ALVO
Fraiburgo tem uma população estimada, pelo IBGE-2014, em
36mil habitantes e é o terceiro maior produtor de maçã do Brasil.
É considerada a terra da maçã, sua economia é baseada no
agronegócio, também se destaca como sétimo maior produtor de
grãos do estado de Santa Catarina. Fraiburgo é um local turístico
que está incluso na rota da amizade e possui o terceiro melhor
passeio de aventura do Brasil. Seu povo é acolhedor,
empreendedor e busca desenvolver não somente o município
como toda região com um olhar associativo e coletivo. A ACIAF
reconhecida por três anos consecutivos como a melhor
Associação Empresarial em excelência na Gestão pelo Movimento
Catarinense de Excelência no seu porte no estado, e na ultima
premiação em Dezembro de 2015, ficou entre as três maiores do
estado em Desenvolvimento Local, Relacionamento com as
empresas e Excelência na Gestão.
Portanto, Fraiburgo é a Terra da Maçã, do Turismo, do
Empreendedorismo, do Associativismo. Aos visitantes, a cidade
tem à disposição Hotéis, Restaurantes com gastronomia diversa
e demais infraestrutura suficiente para a realização de mais uma
feira de negócios.
A Segunda Edição da EXPOACIAF aconteceu em Fraiburgo Santa Catarina - de 12 a 15 de Maio de 2016, no Centro de
Eventos “Arena Multiuso de Fraiburgo”. Para público estimado, a
ACIAF considerou:
 Expositores
 Empreendedores
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Investidores
Universidades
Produtores Rurais
População de Fraiburgo
Incubadoras
Associados não nucleados
Empresas de Fraiburgo e Região
Cidades da Região

O público visitante terá a oportunidade de participar durante os
quatro dias de feira, dos seminários, fóruns, oficinas de
aprendizagem técnica, momento impar para levar conhecimento
para as empresas, colaboradores e toda comunidade.
Apoio Institucional
 Prefeitura Municipal de Fraiburgo
 FACISC Federação das Associações Empresariais de Santa
Catarina
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fraiburgo
 9º Agência de Desenvolvimento Regional (ADR)
 Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente
 UNIARP Universidade Alto Vale do Rio Peixe
 EPAGRI, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural,
 SEBRAE – Nacional e de Santa Catarina
 FIESC – Senai/ Sesi/ IEL
 IFC Fraiburgo
 Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Fraiburgo
 Trombini
 Assembleia Legislativa (ALESC)
 Programa Empreender
 Senac
 Senar
 HBInfo
 CIDASC Companhia Integrada de Desenvolvimento Agricola de
Santa Catarina.
Além destes, a Comissão Organizadora desenvolveu trabalho
visando atrair mais apoios e patrocínios para o êxito da
EXPOACIAF.
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Responsabilidade Social
A EXPOACIAF apresenta ações de reponsabilidade social,
destacando-se:
 Acesso gratuito aos visitantes durante toda a realização da
feira;
 A participação nos eventos paralelos, seminários, workshops;
Coleta Seletiva: projeto de coleta seletiva e separação de
material reciclável que será destinado às entidades associativas
existentes no município de Fraiburgo.

PROGRAMAÇÃO
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
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PEÇAS DE DIVULGAÇÃO
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CLIPAGEM DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
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VOLUME DE INVESTIMENTOS CONCRETIZADOS
DURANTE OS QUATRO DIAS DO EVENTO, O VOLUME DE
INVESTIMENTOS CONCRETIZADOS, INFORMADOS PELOS
EMPRESÁRIOS PARTICIPANTES DA INICIATIVA, FOI DE R$
2.223,734,00, REALIZADO EFETIVAMENTE DURANTE O EVENTO,
COM PERSPECTIVA DE VOLUMES MAIORES, GERADOS NOS
DIAS SUBSEQUENTES

PROJETOS DOS ESTANDES
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