Serviços oferecidos pela ATEPI
A ATEPI dispõe de uma equipe de profissionais para auxiliar os associados em
diversas atividades relacionadas às áreas administrativas, Marketing e Recursos
Humanos.
Verifique abaixo alguns serviços disponíveis.
• Elaboração de material gráfico para diversas aplicações (gráfica, site, mídias
sociais)
• Apoio na elaboração de releases para imprensa local e midias digitais
• Divulgação dos serviços das empresas associadas nas mídias da ATEPI
• Elaboração de material gráfico para a divulgação de vagas de emprego e estágio
• Apoio na utilização do Banco de Talentos da ATEPI
O associado da ATEPI também pode utilizar as instalações do Parque Tecnológico
de Piracicaba para reuniões e eventos. A infraestrutura disponível compreende um
auditório para 200 pessoas, três salas de reuniões, sala de treinamento, espaço
para exposição e amplo estacionamento.
Entre em contato através do e-mail comunica@atepi.com.br para saber mais.
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Serviços oferecidos por parceiros ATEPI
Através do Programa de Parcerias ATEPI, os associados, colaboradores e seus familiares podem contratar
serviços de algumas empresas com condições especiais.
- Serviços de Educação e Capacitação Profissional
• CIEE (Programas de Estágios e Aprendizado)
• Sebrae SP (Capacitação profissional para empresas, profissionais e empresários)
• Excellent Global (Escola de Idiomas)
• Bespoke Idiomas (Escola de Idiomas)
- Serviços Administrativos e demais
• São Francisco - Contabilidade Empresarial
• Moretti Design (Marketing e Design)
• Edson Rontani Jr - Assesoria de Imprensa
• Assessoria e Consulta Jurídica
- Serviços de Lazer e Eventos
• Ibis Styles Piracicaba
- Serviços de Saúde
• Uniodonto Piracicaba
• Academia Performance
• Ótica CS
• Suzane Meira - Nutricionista
• Dra. Adriana Maria Tabai Martins - Psicóloga
• Dr. Marcus Vinicius de Moura Silva - Psicólogo
Para maiores informações, acesse o site www.atepi.com.br/programa-parcerias-atepi ou entre em contato
através do e-mail comunica@atepi.com.br.
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