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A Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo, por
mais de cinco décadas, vem caminhando lado a lado com
a população para fazer deste município um dos melhores
lugares para se viver e trabalhar. Por isto, desde a sua
criação, em 1962, a en dade tem sido agente efe vo em
várias conquistas cole vas, sem nunca deixar de ter o foco
no atendimento ao seu principal público: o lojista de Novo
Hamburgo, que encontra no associa vismo a oportunidade
de atuar em conjunto, em busca de seus obje vos.
Junto à comunidade, a Câmara de Dirigentes Lojistas está à
frente de várias ações bem-sucedidas, como as campanhas
promocionais que ajudam a fomentar o comércio. Atuamos
em parceria com as demais en dades da região e também
estamos atentos ao trabalho desenvolvido pelos órgãos
públicos, acompanhando, sugerindo e cobrando medidas
que tragam melhores condições para toda a população.
A CDL NH é uma en dade sem ﬁns lucra vos, que busca
reverter a sua receita em ações que visem o desenvolvimento
e fortalecimento de seus associados.

PERFIL DA ENTIDADE:
MISSÃO: representar,
integrar e promover ações
que buscam a sa sfação dos
nossos associados.
VISÃO: ser, até 2020, referência
como modelo de gestão na
Federação das CDLs do Estado
do Rio Grande do Sul.
VALORES: é ca nas relações;
comprome mento com os
associados; responsabilidade
social e ambiental.

Nova Sede

Sobre Novo Hamburgo
Setor Industrial: A economia de Novo
Hamburgo nasceu e cresceu com a indústria do calçado, onde o desenvolvimento
foi rápido, constante e organizado. Em
função disso, surgiu o chamado setor
coureiro-calçadista, composto por curtumes, indústrias químicas, componentes
para calçados, indústria metalúrgica e
componentes eletrônicos. Destaca-se ainda, que o município, reconhecido como
a Capital Nacional do Calçado, começa a
viver uma nova fase de diversiﬁcação industrial, abrindo seu leque de a vidades.

Caracterís cas Geográﬁcas: Com uma
área de 223,6 Km², Novo Hamburgo está
localizada no Vale do Sinos. A 42 km de distância de Porto Alegre, capital do Estado.
Comércio e Serviço: Novo Hamburgo se
destaca como maior pólo comercial do
Vale do Sinos e conta com uma grande
variedade de empresas atuando na área
de prestadores de serviços ou na a -vi
dade comercial. Disponibiliza serviços
de apoio para atender, com eﬁcácia, as
exigências do comércio internacional.

Atra vos Turís cos: Novo Hamburgo
possui vários locais voltados para a
valorização de talentos locais e nacio
nais, como galerias de arte e espaços
culturais, e conta também com monu
mentos, museus e casas an gas com
estrutura original, que retratam e marcam sua história. Para quem busca o
contato direto com a natureza, Lomba
Grande, área rural do município, com
seus parques e fazendas recrea vas, se
torna o lugar ideal.
População: 255.945 habitantes

Conheça todas as vantagens
de ser um associado CDL NH

Consultas
SPC e SERASA
SPC - Serviço de Proteção ao Crédito (PF e PJ):
GARANTA O QUE VOCÊ MAIS DESEJA NA HORA DE APROVAR UM CRÉDITO: SEGURANÇA
O SPC é garan a de credibilidade e seriedade com atuação no mercado há mais de 50 anos, protegendo o
associado e diminuindo os riscos nas operações de crédito e recebimento de cheques. Consultando o SPC,
você tem acesso ao maior banco de dados da América La na:
• Informação integrada SPC e SERASA.
• Informações de contraordem de cheques diretamente dos bancos.
• Informações de todo o mercado, oriundas dos registros feitos pelas empresas usuárias de todo o Brasil.
• For ssimo poder de cobrança dos tulos inadimplentes registrados em nossa base de dados, em função
da enorme capilaridade. São mais de 1.300 SPC’s interligados em todo o Brasil.
• Conﬁrmação de dados cadastrais.
• Conﬁrmação de endereço através da consulta pelo número de telefone.
• Tecnologia e informações sobre o comportamento no mercado dos clientes.
TRANQUILIDADE A SERVIÇO DOS BONS NEGÓCIOS. Consulte nossos pacotes.

CURSOS E
PALESTRAS
Nossos Cursos (treinamento e
capacitação de funcionários) e
Palestras são direcionados para
as necessidades do comércio em
geral, com temas especíﬁcos nas
áreas mais atuantes do mercado.

SALA DE CURSOS
Alugue a sala de Cursos da CDL NH para realizar
treinamentos, palestras, reuniões e cursos.
O espaço comporta até 60 pessoas e inclui:
• Zelador de patrimônio do Salão de Eventos + limpeza.
• Espaço clima zado.
• Estacionamento para 70 vagas.
Não incluso serviço de manobrista.

Locação de Espaços
para EVENTOS
O Salão Nobre, com capacidade para até 300 pessoas,
é um local perfeito para festejar os grandes momentos
da vida, com uma combinação de charme, soﬁs cação,
acessibilidade e cozinha completa, comportando qualquer
formato de evento.
O Salão de Eventos comporta até 100 pessoas com
excelente comodidade.

A Revista Ação Lojista é um braço
comunicacional da CDL NH.
A publicação aborda assuntos da
atualidade, reportagens e ar gos
relacionados ao comércio e
prestação de serviços.
A Ação Lojista oferece novidades do
mercado corpora vo, entrevistas,
experiências e cases de sucesso,
além de contar com a par cipação
dos associados da en dade.
Atualmente, a edição impressa possui
ragem de 3000 exemplares. A revista
é distribuída para todos os 1700 sócios
e principais pontos comerciais da
cidade de Novo Hamburgo, tendo como
público alvo associados e a
comunidade em geral.

A revista também pode ser lida virtualmente acessando o
site: www.cdl-nh.com.br, sendo um dos canais de maior
acesso dentro do site da CDL NH.

Nas redes sociais da CDL NH,
Facebook e Instagram, são
compar lhadas postagens com
fotos e vídeos sobre os conteúdos
de cada edição, garan ndo maior
visibilidade para os conteúdos e
anunciantes, que podem ser
compar lhados em grande alcance.

Além de tudo isso, banners
no site da CDL NH dão
destaque aos seus clientes.

ANÚNCIOS Revista Impressa

1/2 página

Rodapé
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21x14 cm

21x7,3 cm

7x28 cm

Página dupla

Página Inteira
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42x28 cm
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ADQUIRA 1 anúncio na Revista IMPRESSA + Revista DIGITAL + 1 Banner randômico no site
por um mês + 3 postagens nas Redes Sociais pelo preço de apenas UMA VEICULAÇÃO!
* Oferta válida para os formatos Página e Página Dupla.
** Meia Página ganha 2 postagens; rodapé e coluna ganha 1 postagem.

QComércio
O QUE é?
O QComércio é um Programa de ensino à distância da
FCDL-RS, desenvolvido para empresas, empresários e
empreededores se atualizarem sobre o que existe de
mais relevante para o seu dia a dia. Com uma linguagem
simples e didá ca, gestores e suas equipes aprendem
mais sobre liderança, vendas, ﬁnanças, tendências do
varejo, marke ng, entre outros conteúdos úteis aos
seus negócios.

COMO USAR?
Você acessa quando e onde quiser. São videoaulas
compostas por apos las prá cas e fáceis de usar.
Todas as etapas do seu desenvolvimento são avaliadas
por proﬁssionais destacados do mercado gaúcho, que
acompanham o usuário durante todo o programa.

BENEFíCIOS
Com baixo inves mento, você incen va sua equipe a
render mais, aperfeiçoando processos e desenvolvendo
a cultura do planejamento em seu negócio.

CAMINHO DO
DESENVOLVIMENTO
Você deﬁne a sequência e os cursos nos quais sua
empresa irá par cipar. Desta forma, é possível ter
acesso aos conhecimentos mais importantes para cada
ramo de a vidade.

www.qcomercio.com.br

CDL SAÚDE

UNIMED VALE DO SINOS
A Unimed Vale do Sinos tem a estrutura mais completa para cuidar de sua saúde.
Conta com hospitais, pronto atendimentos, proﬁssionais altamente qualiﬁcados
para lhe proporcionar sempre o melhor.
Pensando em você, associado, a Unimed Vale do Sinos oferece plano empresarial
ambulatorial ou hospitalar, com ou sem copar cipação e com preços diferenciados.
Consulte as vantagens desta parceria.

Fone: (51) 3582-3535

CDL ODONTO
A CDL NH conta com o serviço de Odontologia.
Os proﬁssionais são extremamente capacitados
e o atendimento é direcionado a qualquer
pessoa da comunidade, sem a necessidade
de ser associado. Os valores são diferenciados
e acessíveis.

Especialidades:
Clínica Geral, Ortodon a (aparelhos), Endodon a
(tratamento de canal), Periodon a, Implantes,
Odontopediatria (atendimento a crianças), Próteses,
Den s ca Esté ca e Cirurgias Bucomaxilofacial.

Associados da CDL ganham 30% de desconto nos
valores da tabela, com a possibilidade de fazer
convênio para desconto em folha de pagamento
dos colaboradores (opcional).

Fone: (51) 3525-0005

SAÚDE EM GERAL
Medicina do Trabalho

Desconto de 30% na elaboração dos
programas de saúde ocupacional.

Fone: (51) 3279-7376

Exames

Desconto de até 30% em exames para
associados CDL NH.

Fone: (51) 3593-8600

PARCERIA
Associado da CDL NH tem 15%
de desconto em linhas de crédito
especíﬁcas como capital de giro,
inves mento de médio prazo
e compra de crédito de outras
ins tuições ﬁnanceiras, além de
outros bene cios exclusivos, como
previdência privada.
Além disso, antecipação de recebíveis
e outras condições diferenciadas no
mercado, que somente um associado
CDL NH e Unicred pode usufruir.
Cooperação com os seus projetos
para o seu empreendimento ir cada
vez mais longe.

Fone Ag. NH Centro: (51) 3584-1200 | Fone Ag. NH Regina: (51) 3584-1240

PARCERIAS NO ENSINO

Descontos de até 25%.

Descontos de até 20%.

Descontos de até 15% nos
cursos técnicos, extensão
e ensino superior.

Fone: (51) 3541-6600

Fone: (51) 3586-8800

Fone: (51) 3594-3022

CASA CDL
An ga sede da en dade foi
reformada para a vidades de
cultura, design e economia
cria va. O imóvel integra o
corredor cultural de Hamburgo
Velho, conjunto tombado
pelo Ins tuto do Patrimônio
Histórico e Ar s co do Rio
Grande do Sul (IPHAE). Em
1927, era a residência de Júlio
Adams, grande empresário
hamburguense, ﬁlho de Pedro
Adams Filho, pioneiro da
Indústria calçadista em
Novo Hamburgo.

MEMORIAL DO COMÉRCIO
O acervo conta com relíquias
que ajudam a contar a história
do comércio de Novo Hamburgo,
como uma máquina registradora
fabricada em 1950, em Nova
Iorque, e um mimiógrafo de
1880, na época em que não
exis a impressora.
As peças foram doadas
pelo empresário Romeu Blauth,
e podem ser visitadas pelo
público. Seguimos recebendo
doações de objetos que nos
ajudem a contar a história
do comércio.

Este projeto da CDL ganhou força e se tornou
uma diretoria dentro da en dade. O obje vo
é promover o empreendedorismo feminino
através do networking. Sempre com conteúdo e
novidades de mercado, onde empresas podem
divulgar sua marca para um público especíﬁco.
Conta com os produtos: CONEXÕES , NME
EVENTOS DE NETWORKING e PALESTRAS.

Missão:
• Fortalecer o relacionamento entre as mulheres
empreendedoras de nossa cidade.
• Trazer este público para a en dade como
associadas e par cipa vas da mesma.
• Possibilitar através de rede colabora va e
eventos fomentar seus negócios.

PROJETOS
COmERCIAIS
SERVIÇOS:

PARCERIAS:

• Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)

• Unimed

• Cer ﬁcado Digital

• Unicred

• Locação Salão Nobre

• CDL Odonto

• Locação Salão de Eventos CDL

• Astra Medicina do Trabalho

• Locação Sala de Cursos

• Ins tuição Evangélica de Novo Hamburgo

• Revista Ação Lojista

• Laboratório Exame

• Cursos e Palestras

• Feevale

• QComércio

• Faccat

Diretoria
Gestão 2019/2020

