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Nova categoria

 ABTCP lança Guia de Fornecedores e Fábricas
 
A sua empresa, seja ela fabricante ou fornecedor da cadeia produtiva do setor
de base florestal, precisa cadastrar seus dados no Guia de Fornecedores e
Fábricas da ABTCP até o próximo dia 15 de agosto, para constar da edição
impressa desta nova publicação que será lançada pela entidade em novo projeto
gráfico, trazendo maior facilidade de consulta aos clientes do segmento. Leia +

  

Cursos e debates
 2ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas abre inscrições 

  
Com o objetivo de promover reflexões, discussões e debates sobre assuntos de importância
para o setor de celulose e papel, a ABTCP - em parceria com Senai do Mato Grosso do Sul
- realizará entre os dias 12 e 14 de agosto a 2ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas-
MS. O evento vem se firmando como um espaço de referência para compartilhamento de
ideias, técnicas, procedimentos e processos.  Leia +

 

 Era digital, multiplataformas
 ABTCP destaca novo

posicionamento 
 nas mídias digitais

 Revista O Papel
 Circulação aumenta 

 no período em que
comemora 75 anos

 Relacionamento
 Área do associado 

 no site ABTCP traz
novidades

A ABTCP vem realizando uma série
de ações nas mídias digitais. O
objetivo é promover uma maior
interação da entidade com os diversos
públicos e parceiros, aproximando
ainda mais os associados e
potencializando as oportunidades de
negócios para todos envolvidos na
cadeia produtiva do setor de base
florestal.  Leia +

A Revista O Papel completa 75 anos
de existência em 2014 e, para
comemorar a data, além de matérias,
entrevistas, novas colunas e artigos
especiais sobre os assuntos mais
relevantes do segmento de base
florestal, a publicação também passou
a contar desde janeiro com uma
versão digital e aplicativo. Leia +

Para o melhor atendimento aos
associados - pessoa física ou
empresas - a área de relacionamento
da ABTCP implementa uma série de
melhorias. Entre elas, o associado
agora conta com uma gama de
serviços online. Leia +

 
    

http://www.guiacomprascelulosepapel.org.br/adesao/login.php
http://www.abtcp.org.br/boletins/abtcpage01/capa.html
http://www.abtcp.org.br/boletins/abtcpage01/materia2.html
http://www.abtcp.org.br/boletins/abtcpage01/materia3.html
http://www.abtcp.org.br/boletins/abtcpage01/materia4.html
http://www.abtcp.org.br/boletins/abtcpage01/materia5.html
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