CANAIS E
FERRAMENTAS

SITE INSTITUCIONAL

BARES & RESTAURANTES

Informações sobre projetos institucionais e atuação
da Abrasel, agenda de eventos, benefícios para
associar e as principais notícias e dados do setor de
alimentação fora do lar.

A revista mais completa e aprofundada sobre o
setor, com matérias e reportagens sobre tendências,
legislação, urbanismo, meios de pagamento, cases de
sucesso e muito mais! Associados Abrasel recebem a
revista gratuitamente.

Acesse:
abrasel.com.br

Para assinatura e outras informações:
jornalismobr@abrasel.com.br

MANIFESTO BRASIL NOVO
Expõe as causas defendidas pela Abrasel para
construção de um País mais simples para se
empreender e melhor para viver.

Plataforma de conhecimento do setor, com uma série
de ferramentas e benefícios para ajudar no aumento
da produtividade e desenvolvimento dos negócios.
Isso acontece por meio do compartilhamento de
informação de qualidade e conexão entre pessoas e
empresas ligadas à alimentação fora do lar.

Acesse em:
manifestobrasilnovo.com.br

Acesse em:
abrasel.com.br/conexao

CURSOS

DOCUMENTOS

Mais de 30 cursos gratuitos e online, com emissão de
certificado. As trilhas de conhecimento contemplam
vídeo-aulas e e-books complementares.

Biblioteca virtual, com mais de 1.000 documentos
preparados e curados por especialistas do setor, com
as principais orientações sobre operação e gestão
para o setor de AFL.

Acesse:
abrasel.com.br/conexao/cursos

Acesse:
abrasel.com.br/conexao/arquivos

AVA

BARES & RESTAURANTES DIGITAL

Assistente virtual, preparada para para responder a
mais de 10 mil perguntas sobre a Abrasel e o setor de
AFL de forma instantânea.

Na Conexão Abrasel, a revista Bares & Restaurantes
ganha a sua versão digital para municiar diariamente
o leitor de informações relevantes que o ajudem na
gestão de seus negócios.

Inicie uma conversa:
abrasel.com.br/conexao/ava

Acompanhe:
abrasel.com.br/revista

ESPECIALISTAS

A maior rede profissional do setor para se conectar
com outros gestores, profissionais, empresas e
especialistas de todo País!

Cadastre-se:
redeabrasel.com.br

Tire dúvidas diretamente com especialistas parceiros da
Abrasel sobre temas como marketing, gestão financeira,
legislação e acompanhe as novidades que eles trazem
sobre o mercado de alimentação fora do lar.

Conheça os especialistas e faça suas perguntas.

MERCADO ABRASEL

COMUNIDADES

Anuncie gratuitamente produtos, equipamentos,
pontos de venda, utensílios e mobiliários novos e
usados para outros donos de bares e restaurantes.
Além disso, você também pode economizar
acompanhando as ofertas deste espaço.

Comunidades temáticas públicas ou privadas para
trocar experiências e compartilhar informações
de forma organizada com outros empresários e
profissionais de todo País.

Clique aqui e conheça o Mercado Abrasel.

Clique aqui e conheça as principais comunidades.

CONTEÚDOS EXCLUSIVOS

PÁGINAS

Informações e materiais exclusivos preparados
pela Abrasel e nossos especialistas parceiros com
perguntas e respostas, guias orientativos, modelos
de documentos, peças para campanha e muito mais
sobre os temas mais quentes do momento.conectam
com o setor de alimentação fora do lar, ajudando na
melhor tomada de decisão para o desenvolvimento do
seu negócio ou trabalho.

Páginas de empresas e marcas que se relacionam com
o setor de bares e restaurantes.

MEDIDA PROVISÓRIA DOS SALÁRIOS

MP dos
salários
na prática

Como empresas de comércio e
serviços, de qualquer porte, podem
aplicar as novas regras
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Clique aqui e faça seu cadastro para acessar
a área de conteúdos exclusivos.

Clique aqui e conheça as páginas.

EVENTOS

INFORMATIVOS

Agenda de eventos do setor de alimentação fora do
lar, promovidos pela Abrasel ou por outras empresas
do setor. Você também pode divulgar o seu evento
gratuitamente.

Receba por e-mail a nossa newsletter, com as
principais novidades do setor e dos nossos projetos
e acompanhe ofertas promocionais dos parceiros
Abrasel.

Clique aqui e acesse todos os eventos.

Clique aqui e inscreva-se para
receber nossos informativos.

REDES SOCIAIS
Você também pode acompanhar nossa atuação e as
principais novidades do setor pelos nossos canais nas
redes sociais.

/AbraselBrasil
/abrasel_

/Abrasel

/AbraselBrasil
/AbraselBrasil

abrasel.com.br

