
 
 

VANTAGENS DOS PARCEIROS 
 
 
 
04 Associado e Parceiro por Setor/Distrito €300/por ano 
Organizações/Empresas que quiserem ter maior notoriedade no distrito de atuação com exclusividade no seu 
setor. 
Acreditamos que as empresas têm um potencial enorme de crescimento a nível da sua visibilidade e notoriedade 
no seu distrito e consideramos que podemos ser a ajuda chave para o crescimento da notoriedade e para o correto 
posicionamento da sua marca. Realizamos por distrito dois “MEGA” eventos, quatros eventos de média dimensão e 
sete workshops.  
A AMA oferece para maior notoriedade: 
 

 Único no setor de atuação no distrito 
 O logótipo estará sempre presente no Website da AMA Empresarial, (área dos parceiros e distrito) 
 Publicidade destacada na primeira página do Website da AMA Empresarial 
 O logótipo estará sempre presente nos cartazes publicitários de todos os eventos e nos workshops que 

serão publicitados no website, redes sociais e newsletters da AMA Empresarial e noutros meios de 
comunicação 

 Poderá colocar em todos os eventos e workshops um roll-up da sua Empresa 
 Em todos os eventos os colaboradores da Empresa têm acesso gratuito 
 Tem direito a dez bilhetes gratuitos nos eventos do distrito de atuação, para oferecer amigos, clientes ou 

parceiros 
 Tem direito a cinco bilhetes gratuitos em todos os eventos nacionais (distritais) 
 Protocolo para fornecimento de Soluções/Serviços à comunidade AMA Empresarial distrito 
 Possibilidade de distribuição de material promocional nos eventos organizados pela AMA Empresarial 
 Hiperligação do site da AMA Empresarial ao Website da Empresa e listagem do Protocolo para Associados 
 Integração em listagem de empresas associadas com hiperligação e contato no website da AMA 

Empresarial 
 Envio da newsletter AMA Empresarial 
 Participação ativa nas reuniões com associados da AMA (networking) 
 Aconselhamento jurídico e contabilístico 
 Apoio no desenvolvimento de projetos aos programas de financiamento e incentivos (Portugal 2020, vale 

empreendedor, etc. ...) 
 Serviços de consultoria de forma personalizada, com um desconto associado face ao valor de referência 

para o público em geral - em média 40% de desconto 
 Desconto em Viagens, Alojamento, Seguros, Clínicas e outros Serviços/Atividades com os Parceiros AMA 

Empresarial 
 Possibilidade de participar e votar nas Assembleias Gerais anuais da Associação 
 Plano de Marketing Online 

 


