COMPRAR

VENDER

ALUGAR

O SICEPOT-MG disponibiliza um novo serviço para o associado: o SICEPOT MG CLASSIFICADOS,
um espaço de divulgação de negócios.
Semanalmente serão divulgados, on-line, para as empresas associadas, anúncios de compra,
venda e locação de máquinas e equipamentos.

Conheça as regras do CLASSIFICADOS SICEPOT:













O anúncio somente será publicado após a aprovação do SICEPOT-MG.
Somente serão aceitos anúncios de compra, venda e locação de
máquinas e equipamentos. Futuramente poderão ser incluídos novos
tipos de anúncios.
O SICEPOT-MG não se responsabiliza pelas informações dos
anúncios. A empresa solicitante é responsável por toda e qualquer
informação dada.
O anunciante assinará um termo de responsabilidade sobre a
propriedade do bem e sobre as informações fornecidas.
Caso o anunciante descumpra as informações do termo, será
penalizado com multa.
Não será permitido colocar valor da negociação no anúncio.
Cada anúncio será veiculado até 4 vezes (uma vez por semana,
dentro do mês) e ficará no visível no site por 30 dias (dentro do mês).
Por exemplo: se a empresa enviar o anúncio na primeira semana ele
permanece divulgado por um mês. Caso o envie na última semana
do mês ele irá ser veiculado somente uma vez (o anúncio fica visível
do dia 1º ao dia 30 de cada mês).
O associado pode solicitar nova publicação, decorrido este prazo
(no mês seguinte).
O anunciante deverá avisar o SICEPOT-MG se o negócio for concluído
por meio do anúncio.

PERIODICIDADE
1 vez por semana, às quartas-feiras,
desde que haja anúncios.

ANÚNCIO
Tamanho: 18 X 3,5 cm
Letra: Fonte -Arial – Tamanho – 9
Foto: 140 x100 px ( +/- 5 x3,5 cm)
A empresa poderá enviar as
informações do anúncio ou o mesmo
formatado (o anúncio formatado
deverá seguir o padrão estipulado
pelo Sicepot).

Para anunciar
ASSOCIADOS

NÃO ASSOCIADOS

Gratuito: 1 anúncio gratuito por mês para associados em dia com o Sindicato.
Valor: R$ 50,00 - demais anúncios no mês.

Valor: R$ 150,00
Referente a 1 anúncio, conforme regras acima.

ENTRE EM CONTATO
Email: sandra@sicepotmg.com

|

Telefone: (31) 2121.0436

