Inscrição para Membros Corporativos da América Latina 2018
SELECIONE O VOLUME ANUAL DE NEGÓCIOS DA EMPRESA (12 MESES)
TODAS AS EMPRESAS: Favor indicar o total anual em volume de negócios em flores, frutas e vegetais frescos incluindo todas as subsidiárias, afiliadas e
divisões.(Todos os valores em dólares americanos; preços válidos de 1° de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018)
Por favor, selecione o seu segmento adequado da cadeia de abastecimento e o valor correspondente de uma das seções numeradas abaixo:

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Conte-nos sobre os negócios da sua empresa (selecione todas as opções aplicáveis).
rAgente comercial (BR)
rDistribuidor apenas para varejo (RTD)
rDistribuidor para varejo e
setor alimentício (OFD)
rExportador (EXP)
rDistribuidor do setor alimentício (FSD)

 Agricultor/expedidor/processador (GS)
r
rImportador (IMP)
rEmbalagem/ reembalagem (REP)
rAtacadista de produção agrícola (PWL)
rAtacadista de serviços (SWL)

FORNECEDOR DE SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA
(fornece produtos ou serviços para a indústria de frutas, vegetais e flores)
Conte-nos sobre os negócios da sua empresa (selecione todas as opções aplicáveis).

rOutros serviços comerciais (Jurídico,
busca de executivos, empresas de
pesquisa, etc.) (BUS)
rConsultoria (CON)
rDespachante aduaneiro (CBR)
rProvedores de gerenciamento de dados
(Ciência de dados, Vendas, serviços de
inventário, etc.) (DAT)
rFornecedor de equipamento/
Máquinas (EQU)
rServiços financeiros (FIN)
rDetecção de segurança alimentar (FDS)
rFornecedor de materiais para embalagem
(PAC)

rRP/ marketing/ agência de publicidade
(AGY)
rFornecedores de produtos usados na
produção e distribuição agrícola (Sacos,
paletes, caixas, produtos químicos,
sementes, criadores, etc.) (GSP)
rFornecedor de produto não agrícola para o
departamento agrícola (SPL)
rFornecedor de tecnologia (TECH)
rServiços de testes e auditoria (TST)
rFornecedores de Software (TECH_SOFT)
rFornecedor de transporte/ logística
(TRANS)
rMídia especializada (MEDIA)

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Receita anual de vendas relacionadas
a flores/produção agrícola

rUS $0-5 milhões
US $5-10 milhões
rUS $10-50 milhões
rMais de US $50 milhões

Taxas de adesão
US $1,065
US $1,430
US $2,200
US $3,335

FORNECEDOR DE SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA
Receita anual de vendas relacionadas
a flores/produção agrícola

 US $0-5 milhões
US $5-10 milhões
rUS $10-50 milhões
rMais de US $50 milhões

Taxas de adesão
US $1,065
US $1,430
US $2,200
US $3,335

EMPRESAS QUE TRABALHAM DIRETAMENTE COM O CONSUMIDOR
Selecionar um segmento de negócios principal:
rSupermercado/ Varejista para
mercado de massa (SUP)
rAtacadista (WHG)
rOperador do setor alimentício (FS)
rLoja de conveniência (CST)

Taxas de adesão
(ver quadro a direita)
(ver quadro a direita)
US $1,010
US $1,010

ORGANIZAÇÃO DO SETOR/ ASSOCIAÇÃO/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
Selecionar um segmento de negócios principal:
rOrganização promocional (PRO)
rAssociações (ASN)
rGoverno (GOV)
rInstituição educacional (EIN)

Taxas de adesão
US $1,070
US $1,070
US $1,070
US $1,070

EMPRESAS QUE ATUAM DIRETAMENTE COM O CONSUMIDOR
Numero de lojas/unidades de
operação ou serviço

 1-10
r
r11-49
r50-199
r200+

Taxas de adesão
US $310
US $1,010
US $2,050
US $2,110

VAREJISTA E-COMMERCE (VSUP)
Compras Anuais Agrícolas e Flores

r<$100 milhões
r$100-500 milhões
rMais de US $500 milhões

Taxas de adesão
US $1,065
US $2,200
US $2,820

Sua empresa também compra ou vende produtos ou serviços relacionados à floricultura? q Sim q Não
Favor informar seus serviços, produtos e/ou mercadorias:_________________________________________________________________________________________
Favor informar o CNPJ da empresa:_________________________________________________________________________________________
RECOMENDADO POR
Nome________________________________________________________________________

Empresa ____________________________________________________________________

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS DE CONTATO COM O MEMBRO
Ao fornecer informações de contato nesta inscrição, os contatos principais e secundários concordam em receber comunicações de valor para membros, conforme especificado na política de
contato com membros, que pode ser encontrada on-line em pma.com.
Nome

Primeiro

Último

Cargo
Nome da empresa
Endereço linha 1
(Incluir endereço completo – rua, cidade, estado, código postal. A FedEx não entregará para caixas postais)

Endereço linha 2
Cidade

Estado

Código postal

País

Caixa postal
Cidade

Estado

Código postal
Telefone

País
(

)

Fax (

(Código de área/país)

Celular

)
(Country Code/Código de Área)

(

)
(Código de área/país)

E-mail individual
Website da empresa

INFORMAÇÕES DA EMPRESA MEMBRO (SE FOR DIFERENTE DAS INFORMAÇÕES ACIMA)
Endereço 1
(Incluya dirección física para envíos – calle, ciudad, estado, código postal. FedEx no repartirá a un apartado postal.)

Endereço 2
Estado

Cidade
País

Código Postal
(

Teléfono

)

FAX (

)

(Código de área/país)

(Código de área/país)

FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE CONTATO.
Nome

Primeiro

Último

Cargo
Nome da empresa
Endereço linha 1
(Incluir endereço completo – rua, cidade, estado, código postal. A FedEx não entregará para caixas postais)

Endereço linha 2
Cidade

Estado

Código postal

País

Caixa postal
Cidade

Estado

Código postal
Telefone

País
(

)

Fax (

(Código de área/país)

Celular

(

)
(Country Code/Código de Área)

)
(Código de área/país)

E-mail individual

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO
Os benefícios da adesão se iniciam após o recebimento do pagamento, sendo retroativos até o dia 1° do mês.
Código promocional

Taxa de adesão da PMA

US $ _________

r
 Cheque incluso (fundos sacáveis nos Estados Unidos, apenas de bancos nos Estados Unidos). Cheques nominais à PMA.
r
 Transferência bancária
r
 MasterCard®

rVISA®

rAmerican Express®

N° de conta

Nome do titular do cartão

✔

Código:

Data de validade

(Por favor, impirmir)

Nome do empregador do titular do cartão

(Por favor, impirmir)

Eu concordo e autorizo este pagamento que tornará minha empresa um membro ativo da PMA pelos próximos 12 meses. Também estou ciente que ao final desses 12 meses,
minha empresa receberá uma nova invoice para renovação da anuidade.
Produce Marketing Association | P.O. Box 6036 | Newark, DE 19714-6036 EUA
Tel: +1 (302) 738-7100 | Fax: +1 (302) 731-2409 | www.pma.com

