TERMO DE ADESÃO AO SITE

O produto “Site dos Sindicatos” é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina –
FIESC para proporcionar aos sindicatos filiados um canal efetivo de comunicação com os empresários e a
sociedade em geral, além de contribuir para ampliar a representatividade e facilitar a busca de associados.
O site do Sindicato é uma forma mais econômica e eficaz de relacionamento com o mercado, que bem
utilizado pode trazer excelentes resultados. O sindicato deve ter em vista que o site necessita de
acompanhamento e atualização constante, além de gerar conteúdo qualificado e estimular a visitação
frequente, segmentando os públicos usuários e oferecendo conteúdos de acordo com o grau de interesse e
relacionamento.
Para participar, o sindicato deve:


Ser filiado à Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC;



Possuir um domínio (endereço na internet);



Ter um responsável para o monitoramento, atualização e geração de conteúdo no site;



Possuir acesso à internet no sindicato e um e-mail para contato;

Observação:
1. O site não possui custo para o sindicato.
2. O projeto contempla a ferramenta de atualização do site, alguns aplicativos para facilitar a gestão
de conteúdo e um layout padrão desenvolvido pela FIESC.
3. O projeto não contempla a inserção e atualização de conteúdo, sendo de responsabilidade exclusiva
do sindicato.


Para preencher o formulário, clique sobre o campo em cor cinza.

DADOS DA ENTIDADE
Razão Social:
Sigla:
Domínio do site (endereço na internet):
CNPJ:
E-mail do Sindicato:
Presidente:
Número de colaboradores do sindicato, exceto presidente
O sindicato possui logomarca? Não

Sim

O sindicato tem missão, visão e valores definidos? Não

Sim

O sindicato possui dados do setor de atuação para divulgar no site? Não
O sindicato oferece produtos e serviços? Não
O sindicato organiza eventos? Não

Se sim, quantos?

Sim

Se sim, qual a frequência? Quinzenal
O sindicato produz notícias? Não

Sim

Sim

Mensal

Bimestral

Semestral

Anual

Sim

Se sim, qual a frequência? Mais de uma por dia

Uma por semana

O sindicato produz e envia newsletter via e-mail? Não
O sindicato tem assessoria de imprensa? Não
O sindicato possui domínio próprio na internet? Não

Raramente

Sim
Sim
Sim

Com qual frequência você pretende atualizar o site?
Assinale uma única opção:
Para você, um site é: Um endereço na internet

Uma ferramenta de divulgação

Uma forma

dinâmica de relacionamento
DADOS DA PESSOA DO SINDICATO QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO DO SITE
Nome:
E-mail:
Telefone:

Li e aceito as condições do termo de adesão.

Observação: este termo deve ser encaminhado devidamente assinado via correio, fax ou e-mail:
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, nº 2765 – 3º andar – Itacorubi – Florianópolis CEP: 88034-001
Unidade de Desenvolvimento Associativo
Fax: (48) 3334.5623
E-mail: dea.atendimento@fiescnet.com.br
Solicito a adesão deste sindicato. (Município),(dia)de(mês)de (ano)

_____________________________________
(Nome do Presidente)

