
 

N/REF. 38/08 

Angra do Heroísmo, Agosto 2008 

 

Assunto: Parcerias Especiais 

 

Caro Associado, 

   

Pretendendo ampliar os benefícios para os nossos associados, a Câmara 
do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) está a lançar um projecto 
denominado “Parcerias Especiais”.  

O objectivo é oferecer aos associados vantagens e regalias em várias 
empresas e instituições. Será uma Rede de Estabelecimentos, que vai 
oferecer regalias exclusivas, que incentivam o comércio e os negócios 
entre os sócios da CCAH. Para isso queremos celebrar acordos com os 
associados, e com outras entidades, que oferecerão as condições 
especiais que desejarem.  

Para iniciar este projecto a CCAH convida, em primeiro lugar, os seus 
associados a aderirem e a concederem os benefícios que entenderem. 
Para isso, basta enviar um e-mail para geral@ccah.eu ou contactar o 
Departamento de Comunicação e Imagem através do nº 295204810, e 
indicar a sua disponibilidade. Aguardamos uma resposta sua até ao dia 5 
de Setembro, para podermos arrancar com o projecto.  

Serviços gratuitos, descontos, acessos privilegiados ou condições 
preferenciais. A escolha é sua! Os benefícios são para todos! 

As empresas que concederem os descontos especiais aos associados da 
CCAH, farão parte do catálogo online no site da instituição, 
www.ccah.eu, no campo “Parcerias Especiais”. A CCAH irá, também, 
enviar periodicamente uma listagem actualizada das empresas que 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


oferecem descontos, assim como um guia com novas adesões, 
descontos e vantagens existentes no catálogo.  

A CCAH acredita que esta é uma forma privilegiada para as empresas 
fidelizarem clientes, incrementarem as vendas e aumentarem a rede de 
relacionamentos. 

Dentro em breve, a CCAH vai lançar o projecto “Cartão do Associado” 
que irá facilitar o acesso exclusivo, do seu detentor, às ofertas e 
benefícios definidos pelas entidades parceiras. Como consumidores, 
todos os associados da CCAH poderão, assim, usufruir de condições 
especiais em várias empresas e instituições. 

Em anexo segue a minuta do protocolo. Aguardamos a vossa 
participação. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

 

A Direcção da CCAH. 

 

Contacto: Departamento de Comunicação e Imagem 

E-mail: geral@ccah.eu 

Tel: 295 204 814 
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