Quero contar a história do meu negócio

Quero contar a história do meu negócio
Olá! Obrigado pelo seu interesse em fazer parte da Revista Assaí Bons Negócios!
Se você tem um negócio próprio no segmento de alimentação, seja ele do porte que for, este é o
espaço para contar um pouco da sua história. Nossa equipe irá avaliar as informações e você pode
aparecer na revista ou em outras mídias do Assaí. Vamos lá? :)
Qual é o seu nome? *
Qual é o nome do seu negócio? *
Qual é o endereço do seu negócio? *
* Caso você não disponha de um local fixo de produção ou atendimento, preencha o campo acima
como “Ambulante”.
É cliente de qual loja do Assaí? *

❏ Não compro nas lojas do Assaí
Não compro nas lojas do Assaí
Descreva brevemente seu negócio e conte-nos um pouco de sua história (ex.: Quais são os
principais produtos que você comercializa, quando e por que iniciou o negócio, quais são os
diferenciais do empreendimento, quais são/foram os maiores desafios, etc.) *
Por favor, anexe pelo menos uma foto do seu estabelecimento ou dos produtos que comercializa:
Arquivos devem ter menos que 5 MB.
Tipos de arquivos permitidos: gif jpg jpeg png pdf doc rar zip.
Caso seu empreendimento tenha perfil em redes sociais, coloque o(s) endereço(s) aqui:

Deixe aqui seus principais contatos:
Celular *
Telefone fixo
E-mail *
Outro
Eu autorizo a veiculação dos dados informados e da(s) imagem(s) enviada(s) na Revista Assaí Bons
Negócios e em demais plataformas digitais do Assaí Atacadista. * ❏ Eu autorizo a veiculação dos
dados informados e da(s) imagem(s) enviada(s) na Revista Assaí Bons Negócios e em demais
plataformas digitais do Assaí Atacadista.
CAPTCHAThis question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent
automated spam submissions.

Enviar
URL de origem: https://www.assai.com.br/contesuahistoria
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