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Um programa de intercâmbio cultural e de

modelo de negócios visando um comércio mais

sustentável, dentro de um modelo com redução

do desperdício.

Adiantar as agendas empresariais e

industriais, com base em práticas já pilotadas

na Suécia para hotelaria, moda e serviços de

alimentação, contribui para uma inovação mais

segura e assertiva no campo brasileiro -

sempre tendo em mente a redução de custos e

o combate ao desperdício.

A Suécia é um dos países mais inovadores e

redutores de resíduos no Globo, daí a riqueza

das suas lições aprendidas.

Através da cooperação bilateral que acontece

desde 2013 esse repertório está disponível ao

Brasil e o ISBE é um facilitador deste

conteúdo.

PROPOSTA

O programa é composto por ações oficinas

técnicas internacionais e nacionais,

disponibilização de guias de boas práticas,

grupo de suporte para dúvidas e check list

auto-avaliativo.

A auto-avaliação indica o ganhador do Prêmio

Conexão Suécia que terá um lugar garantido

na nossa missão anual para lá - o ápice do

nosso programa.

Confira o roteiro no vídeo:

https://youtu.be/CjWlAhiWV-I

Temas abordados nas oficinas: logística,

benefícios fiscais, precificação, comunicação e

novas práticas de consumo, modelos de

negócios circulares.
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INVESTIMENTO

Algumas oficinas são patrocinadas pelo ISBE e

pelo Governo da Suécia, mas é necessário

também a contrapartida financeira do lado

brasileiro.

I S B E

R$ 65.000,00

Grupos de até 05 CNPJS do mesmo segmento:

hotelaria ou hospitalidade, varejo,

restaurantes, serviços de alimentação coletiva,

vestuário.

CLUSTER - SEGMENTO

MEIOS

A captação de recursos acontece via cotas de

patrocínio livre ou pela compra dos nossos kits.

COTAS OU COMPRA

KIT - CAMPANHA

Comece na Economia Circular com uma Ecobag,

fruto da recuperação de têxteis, recheada e

conhecimento. Inove nos seus brindes e presentes

de boas-vindas ao funcionários ao mesmo tempo em

que passa a fazer parte do Conexão Suécia

reduzindo  resíduos. A Ecobag e seu conteúdo

fazem parte de uma ação de mobilização.

BOAS VINDAS DO ISBE 

"EU SOU CONTRA O

DESPERDÍCIO"


