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CIRCULAR FENABB – 2016/014 

Todas as AABBs, CESABBs e Conselheiros Microrregionais 
 

ASSESSORIA DE MARKETING PARA AS AABBs  
 
 

CONCEITO 
 
O cenário de forte competitividade entre as empresas para conquistar espaços em 
mercados cada vez mais afetados pela instabilidade econômica tem exigido a utilização 
de todas as ferramentas e instrumentos de aproximação e fidelização de consumidores 
e clientes, no caso do segmento de clubes, os associados e frequentadores. 
 

SERVIÇO DE ASSESSORIA DE MARKETING PARA AS AABBs 
 
A FENABB, presente à essa realidade e objetivando contribuir com o processo de 
gestão das AABBs, tem procurado atuar em diversas frentes dentre as quais a utilização 
do Marketing e da Comunicação como ferramentas de incremento e potencialização de 
resultados, razão pela qual está apresentando para o Sistema AABB os serviços de uma 
Assessoria de Marketing e Comunicação especializada para o segmento de clubes, que 
estará sendo disponibilizado diretamente no portal da Federação, com a opção de 
consultas e assessoria técnica por e-mail marketing@fenabb.org.br ou contato telefônico 

pela Central 0800.704.2106, diretamente com a nossa profissional de Marketing. 
 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 
 
- Marketing para Clubes Sociais e posicionamento da marca AABB : 
Desenvolvimento e divulgação periódica de material técnico no site da FENABB e outros 
veículos de comunicação, sobre Marketing para o Segmento de Clubes, com 
informações sobre tendências, novos produtos, oportunidades, cursos e atendimentos, 
além da divulgação de estratégias para ampliar a visibilidade da marca na comunidade, 
de modo que aproxime a entidade AABB, das empresas parceiras, do poder público, do 
Banco do Brasil, clientes e associados.  
 
- Informações gerais sobre Marketing para as AABBs poderão encaminhar para a 
assessoria todos os tipos de consultas e questionamentos sobre marketing relacionado 
com a rede de AABBs, abordando temas como a prestação de novos serviços, 
fidelização de associados, atendimento, identidade visual, treinamento e tendências de 
mercado e posicionamento da Marca. 
 
- Assessoria personalizada para divulgação de produtos, serviços e eventos: 
Disponibilidade de assessoria em horário comercial, através de e-mails e telefone, para 
dirigentes abebeanos de forma a orientá-los acerca de produtos, serviços e eventos 
realizados no clube, com informações detalhadas sobre a demanda, inclusive pesquisas 
de opinião.  
 

CUSTOS  

mailto:marketing@fenabb.org.br


 
A prestação do serviço de orientação técnica de marketing da FENABB não tem custos 
para as AABBs, porém todas as despesas para a implementação das soluções são de 
exclusiva responsabilidade dos clubes, inclusive acompanhamento técnico local da 
consultora que, se de interesse das AABBs, deverá ser previa e diretamente negociada 
entre a AABB e a Consultora, visto não fazer parte do serviço contratado pela FENABB 
e ora disponibilizado às AABBs.  
 

ACESSO AO SERVIÇO NA FENABB 
 
O acesso ao novo serviço de assessoria de marketing da FENABB poderá ser feita 
diretamente pelo Site www.fenabb.org.br, na aba marketing. Para o encaminhamento de 

demandas, acione a opção de contato  para o encaminhamento de e-mail  com as 
demandas, que serão tempestivamente respondidas pela consultora. 
 

CONTATOS NA FENABB 
 
Responsável: Sueli Monteiro Vidal  
Contato: marketing@fenabb.org.br , pela Central 0800.704.2106. 
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