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Pense rápido: você sabe co-
mo o ambiente da sua pa-
daria influencia nas vendas?
Alguns fatores são fundamentais e influenciam mui-
to as vendas de uma padaria, pois trazem comodidade 
aos seus eventuais clientes. Se você quer melhorar os 
lucros e aumentar as vendas, precisa entender a im-
portância de investir no ambiente da sua padaria!

LEIA MAIS

Inscrições para o Curso Ges-
tão na Panificação: Rio + Pão 
já estão na reta final
LEIA MAIS

IV Encontro Estadual de Pa-
nificação de Feira de Santa-
na tem inscrições abertas
LEIA MAIS

Metodologia Propan: o me-
lhor conteúdo para você!

LEIA MAIS

Pesquisar sobre como organizar uma padaria é normal 
para donos de padarias e panificadoras. Mas, encontrar 
dicas que realmente ajudam a conquistar esse objetivo 
pode ser uma missão muito mais difícil do que parece. 
Entenda como agir em casos de problemas finaceiros, 
dispor melhor os produtos nas prateleiras e investir em 
tecnologias na dose certa.

LEIA MAIS

A sua padaria é organiza-
da? Saiba como aumentar 
seu desempenho 

1 ° Festival Sabores do Cerra-
do vai até dia 29 de novembro
A iniciativa é do Sebrae-DF, e engajamento não poderia 
ter sido melhor! Ao todo, 30 padarias e mercados de-
cidiram integrar o 1° Festival Sabores do Cerrado. Em-
bora a realização de eventos voltados para outros seg-
mentos seja constante, de acordo com os participantes, 
esta é a primeira vez que ocorre um festival voltado es-
pecialmente para a panificação. 

LEIA MAIS

https://blog.climabrisa.com.br/2018/02/16/como-o-ambiente-da-sua-padaria-influencia-nas-vendas-mensais/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1262
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/BA/iv-encontro-estadual-de-panificacao-de-feira-de-santana-tem-inscricoes-abertas,8a1bfe22ae707610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://eadmarciorodrigues.com.br/curso/78/-livro-metodologia-propan
http://rocacontabil.com.br/como-organizar-uma-padaria/
https://globoplay.globo.com/v/7159930
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PRODUTOS E EMPRESAS
Panificação atenta às tendên-
cias do mercado
O estudo “Balanço e tendências do mercado de 
panificação e confeitaria”, divulgado este ano pela 
Associação Brasileira da Indústria da Panificação e 
Confeitaria (Abip), traçou sete tendências para o setor 
de panificação e confeitaria, que colocam em outro 
contexto as políticas de mercado, de consumo e de 
percepção social. O foco passou a ser a saudabilidade. 

LEIA MAIS 

Nova exigência para qualidade 
da farinha preocupa indústria

LEIA MAIS

Varejo popular troca promo-
ções por desconto individual 
para fisgar cliente
LEIA MAIS

Grandes nomes da confei-
taria nacional estarão em 
Porto Alegre/RS
A última confirmação foi da confeiteira Amélia Lino, 
especialista em Flower Cakes, e que tem no currículo 
dezenas de cursos internacionais sobre o tema. Além 
dela, já haviam garantido presença Lucas Piubelli, Lu-
cas Corazza, Janaina Suconic e Cassio Cevallos.

LEIA MAIS

Varejo no Brasil registra alta 
de 3,2% em outubro, segundo 
Índice Cielo
LEIA MAIS

Varejistas oferecem descon-
tos para clientes que pagam 
com moedas em SP
LEIA MAIS

Conheça a Casa Levi, a nova 
padaria artesanal da Mooca

LEIA MAIS

CNDL aposta em um Natal 
mais feliz para o comércio 
na reta fina de 2018
LEIA MAIS

A influência do e-commerce 
no varejo físico durante a 
Black Friday
O varejo precisa estar cada vez mais preparado para 
aproveitar as oportunidades de impulsionar vendas. A 
Provokers atestou que, mesmo entre as pessoas que 
não realizam transações pela internet, 53% utilizam a 
ferramenta para obter informações sobre o produto.

LEIA MAIS

https://diariodocomercio.com.br/sitenovo/panificacao-atenta-as-tendencias-do-mercado/
https://www.terra.com.br/economia/nova-exigencia-para-qualidade-da-farinha-e-quebra-de-safra-de-trigo-preocupam-industria,e3895e47fd02d4dc190e1e189ac0eb061155b5om.html
https://www.dci.com.br/comercio/varejo-popular-troca-promoc-es-por-desconto-individual-para-fisgar-cliente-1.758695
http://felipevieira.com.br/site/os-maiores-expoentes-da-confeitaria-nacional-estarao-em-porto-alegre-para-o-sugarcake-show/
https://moneytimes.com.br/varejo-registra-alta-de-32-em-outubro-segundo-indice-cielo/
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2018/11/12/supermercado-oferece-desconto-para-clientes-que-pagam-com-moedas-em-sorocaba.ghtml
https://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/conheca-a-casa-levi-a-nova-padaria-artesanal-da-mooca/
https://www.portalodia.com/blogs/roda-viva/natal-feliz-no-varejo-341852.html
http://www.decisionreport.com.br/varejo/a-influencia-do-e-commerce-no-varejo-fisico-durante-a-black-friday/
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Campanha de Natal em padarias 
de BH vai sortear um carro e 12 
cafeteiras
O Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Pa-
nificação (Amipão) está promovendo mais uma edição 
de sua campanha de Natal Premiado - Compre e Con-
corra. E cerca de 60 padarias de BH e da região me-
tropolitana vão participar da ação que vai premiar os 
clientes com um carro zero e 12 cafeteiras.

LEIA MAIS

Dicas para pequenos e médios 
varejos competirem melhor na 
Black Friday
Apesar de a Black Friday já ser conhecida por aque-
cer o varejo de forma geral, no Brasil, a maior parte das 
vendas acontecem no mundo online. Por isso, as lojas 
virtuais precisam estar preparadas para atender a de-
manda dos consumidores no próximo dia 23.

LEIA MAIS

Lava louças profissionais 
para restaurante: quais são 
as vantagens?
Muitos empreendedores abrem empresas de food ser-
vice pela simples intimidade com a cozinha, esquecen-
do-se de que o grande desafio do setor é a gestão, in-
cluindo questões subjetivas como a melhor engenharia 
de cardápio e a combinação ideal de equipamentos.

LEIA MAIS

Saiba mais sobre as Fran-
quias de Padaria
As franquias de padaria e que pertencem ao segmento 
de franquias de alimentação – um dos que mais cres-
ce atualmente. Segundo dados da ABIP (Associação 
Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria), o 
setor faturou  R$ 90,3 bilhões em 2017. Aliado ao cres-
cimento do setor de panificação, as franquias de pa-
daria apresentam ótima oportunidade a investidores. 
LEIA MAIS

Padaria de conveniência: quais 
são suas características?
As padarias estão entre os estabelecimentos comer-
ciais que mais têm se transformado nos últimos tem-
pos, visando adequar-se às exigências e às neces-
sidades do consumidor moderno. Afinal, se você vai 
abrir um estabelecimento comercial, este precisa es-
tar de acordo com as necessidades da clientela.

LEIA MAIS

http://www.soubh.com.br/noticias/gerais/campanha-natal-padarias-bh-sorteia-um-carro/
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/6-dicas-para-pequenos-e-medios-varejos-competirem-melhor-na-black-friday
http://praticabr.com/blog/lava-loucas-profissionais-para-restaurante-quais-sao-as-vantagens-2/
https://www.portaltopfranquias.com.br/franquias/padarias/
https://www.cpt.com.br/dicas-cursos-cpt/padaria-de-conveniencia-quais-sao-suas-caracteristicas
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EMPREENDEDORISMO

Empresa faz sucesso com 
pães e panetones sem glú-
ten, mas com sabor
Apesar do crescimento quantitativo e qualitativo da 
indústria de alimentos saudáveis, ainda é comum, para 
alguns, que produtos sem esses ingredientes sejam 
produtos sem sabor – e foi para contornar tal realidade 
que a Nutfree foi criada por empreendedores.

LEIA MAIS

Empreendendo certo: descu-
bra os atalhos do sucesso para 
principiantes
LEIA MAIS

Agenda: Conheça os principais 
eventos para empreendedores 
que acontecem no final do ano
LEIA MAIS

“Negócios em Cena” marca 
a semana do empreendedo-
rismo global em 2018
LEIA MAIS

Delivery, a moda que veio para 
ficar e levar o seu produto até 
o consumidor final
LEIA MAIS

Guia para elaborar programa 
de fidelização de clientes
Fidelizar significa que uma empresa consegue tornar 
simples consumidores em seus clientes frequentes. 
Dessa forma, adotam medidas para atrair o seu públi-
co-alvo e, com isso, eles se sentem bem atendidos e 
satisfeitos, tendo, assim, vontade de voltar sempre.

LEIA MAIS

Conheça a história do casal 
que largou cargos executi-
vos em SP para empreender

LEIA MAIS

Pequenos varejistas recor-
rem à tecnologia para reduzir 
perdas em vendas com cartão

LEIA MAIS

https://www.hypeness.com.br/2018/11/empresa-faz-sucesso-com-paes-bolos-e-panetones-sem-gluten-lactose-ou-caseina-mas-com-muito-sabor/
https://www.jornalcontabil.com.br/empreendedorismo-2019-descubra-os-atalhos-do-sucesso-para-principiantes/#.W-7I5ThKiM8
https://ecommercenews.com.br/noticias/lancamentos/conheca-os-principais-eventos-para-empreendedores-que-vao-acontecer-no-final-do-ano/
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/nega-cios-em-cena-marca-a-semana-global-de-empreendedorismo-2018/430343
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/delivery-a-moda-que-veio-para-ficar/113054/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/fidelizacao-do-clientes/
http://www.saboravida.com.br/gastronomia/2018/11/13/conheca-a-historia-da-formaggio-mineiro/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/pequenos-varejistas-recorrem-a-tecnologia-para-reduzir-perdas-nas-vendas-com-cartao/127089/

