
Criando o futuro que queremos. 



 

 

          A NETCOMMERCE Marketing e Eventos atua na criação, viabilização, 

promoção e execução de projetos que visam explorar as 

multipotencialidades dos diversos segmentos da nossa sociedade, 

aliando o desenvolvimento corporativo a estratégias fomentadoras de 

nichos específicos e agregando valores tangíveis e intangíveis à marca, 

produtos e serviços dos nossos clientes. 



  Nossa missão 

          Planejar, desenvolver e implementar 
Estratégias  de Marketing nos seus variados 

segmentos específicos através  de: Consultoria 

Organizacional,  ferramentas, peças, plano de mídia, 

ações promocionais, inovadoras, adequadas e 

eficazes. 

             Criar,  organizar, realizar  e  promover  

Eventos especiais nos seus variados segmentos, 

utilizando o melhor  da  tecnologia  e  criatividade,  

como  um instrumento que possibilita proporcionar  

momentos felizes e de enriquecimento humano. 



Nossa visão 

           Ajudar colaboradores corporativos a 

alcançar plenamente seu potencial, 

levando-os ao reconhecimento como 

essencial e verdadeiro capital  humano. 

  



Valores 

           Construir com êxito o sucesso dos 

nossos clientes e parceiros, contribuindo 

para o desenvolvimento de um mercado 

socialmente responsável, atingindo metas e 

objetivos coletivos através da ética e da 

cidadania.  
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 “GUIA SAMPA – AV. PAULISTA E REGIÃO” – 1ª e 2ª EDIÇÃO  



PROJETOS 

ESPECIAIS 

          A Revista Brasil Responsável é a primeira 

especializada em Responsabilidade Social no Brasil. 

Preenche um espaço importante na divulgação e 

ampliação dos conceitos de Responsabilidade Social 

no país. Sua circulação é mensal em todo o país, é 

vendida em banca e a tiragem é de 50 mil exemplares.                          

          A NETCOMMERCE (Sócio-Diretor Prof. Lívio Giosa e 

articulista da Revista) é responsável pela Revista Brasil 

Responsável no Estado de São Paulo,. 



PROJETOS 

ESPECIAIS 

          Abaçaí Cultura e Arte é uma ONG que, desde 1973, 

é primeira O.S.-Organização Social – cultural do País. 

Desenvolve programas de formação, produção artística e 

ação cultural inclusiva. Servindo-se do Folclore/Cultura 

Popular como fonte de inspiração para criações no 

campo do teatro, da música e da dança,  

          A NETCOMMERCE desenvolve projetos especiais de 

ações de Marketing e eventos para a Abaçaí. 



Neste segmento, devido a sua especialização, a 
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            Há doze anos, em parceria com o CENAM – Centro 

Nacional de Modernização Empresarial,  criamos e realizamos 

anualmente, o Fórum “AS GRANDES SACADAS DE 

MARKETING DO BRASIL” em   que  as tendências e as 

estratégias de marketing estabelecidas e vivenciadas possam 

ser expostas, gerando múltiplos conhecimentos.  

          

           Valorizar as empresas que adotam uma "grande 

sacada" capaz de diferenciar pelo impacto, resultados 

positivos e crescimento no seu market share, esse é o 

principal objetivo.  
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              Há cinco anos, em parceria com o IRES – 

Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental,  

criamos e realizamos anualmente, o  “FÓRUM 

NACIONAL – BRASIL O PAIS DO ESPORTE”, que tem 

como principal objetivo desenvolver o esporte do 

Brasil, tratando do tema em uma abordagem  360º. 
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 Dia de Fazer a Diferença  

 O que é: 
 
 
 

            É o maior evento de mobilização para ações sociais simultâneas do 

país, com a participação de milhões de voluntários. É um dia no ano em que o 

Brasil se une para fazer a diferença na vida de pessoas e comunidades, com a 

realização de milhares de projetos sociais em centenas de cidades. 

           É a ação do voluntário como protagonista da transformação social.  

O Make a Difference Day surgiu em 1992 nos Estados Unidos através do jornal 

USA Weekend em parceria com o Points of Light Foundation, maior organização 

voltada ao voluntariado do mundo, sendo hoje representado pelo Dia de Fazer a 

Diferença, no Brasil.  

 

 

                                                    

             

         



  

                                      

EVENTOS 

 REALIZADOS  

RECENTES 



         Clientes             
TRABALHOS  

RECENTES 



  Fale conosco 

NETCOMMERCE Marketing e Eventos LTDA.                                   

Tels:  (11) 3887 8485  - 3051 2050                                                        

Rua Tutóia, 324 – Paraíso                                               

CEP: 04007 – 001 – São Paulo – SP                                   

www.netcommercemkt.com.br 

Criando o futuro que queremos. 


