


Motivos
para você
se associar
na ARP.



O "P" da ARP é muito mais que 
propaganda, é de pessoas. São elas 
que fazem o mercado acontecer,  
com trabalho coletivo, porque 
ninguém faz nada sozinho. Se a 
gente acredita que deve mudar 
algo, precisamos ser protagonista 
da mudança. Nosso desafio é 
valorizar os profissionais da 
comunicação e do ecossistema 
criativo através de cursos e eventos 
que promovem a qualificação de 
quem faz a nossa indústria 
acontecer.

NÃO EXISTE 
EMPRESA FORTE EM 

UM MERCADO 
FRACO, E NÃO 

EXISTE ASSOCIAÇÃO 
SEM ASSOCIADOS.

 



PARA SER BOM PARA O 
MERCADO, TEM QUE SER 
BOM PARA VOCÊ!
Conexões possibilitam trocas e estimulam negócios. Sabemos que 
existem pessoas por trás das marcas, e é sempre bom conhecê-las. 
Proximidade gera empatia, admiração e confiança, e isso pode fazer 
toda a diferença. A ARP busca ser um hub que une profissionais da 
comunicação, clientes, veículos, parceiros e todos aqueles que 
compõem o nosso mercado. Quem é sócio da ARP amplia seu 
networking e tem a oportunidade de ensinar e aprender com quem 
faz parte desta indústria.



Quem faz parte da comunidade da ARP, fica por 
dentro do que está rolando no mercado e se beneficia 
de vantagens, descontos e cortesias. Investir na ARP 

é investir em crescimento.

QUANTO VALE O ACESSO 
AO CONHECIMENTO?



As atividades da ARP são dirigidas aos sócios, com um 
calendário de ações e atividades exclusivas, focadas em 
conexão e conteúdo. É uma credencial que dá acesso ao 
mercado, através de diversos encontros, palestras e debates.

UMA COMUNIDADE COM
MUITOS PROTAGONISTAS.



A ARP reconhece os destaques do mercado por meio de 
uma tradicional premiação que valoriza a competência e 
as habilidades necessárias para os profissionais da 
comunicação contemporânea. Sócios da ARP fazem parte 
dessa curadoria, podendo indicar e decidir quem melhor 
representa o talento e as boas práticas do mercado.

VOCÊ VAI 
TER VOZ.



Categorias
de associação
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Esta modalidade garante a sua presença em todas as atividades
e eventos regulares da ARP. Além disso, quem é sócio Platinum 
tem descontos exclusivos e possibilidade de concorrer a cortesias 
para cursos e eventos de parceiros da entidade.

Além dos benefícios que a modalidade Platinum já oferece, a categoria 
exclusiva para professores possui mensalidade a um preço especial,
na busca de aproximar a associação do ambiente acadêmico.

PLATINUM
PROFESSIONAL

PLATINUM
PROFESSOR
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YOUNG
Para quem tem até 30 anos e está construindo o futuro do 
nosso mercado, a ARP preparou uma nova modalidade de 
associação com valores especiais. Além do acesso a todas as 
atividades regulares da entidade, o sócio Young pode participar 
de eventos direcionados ao seu momento na carreira.
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PESSOA
FÍSICA

PROFISSIONAIS
PLATINUM 1 VOTO

CALENDÁRIO 
DE EVENTOS

R$ 45,00

YOUNG 1 VOTO
CALENDÁRIO 
DE EVENTOS

R$ 20,00

PROFESSORES PLATINUM 1 VOTO
CALENDÁRIO 
DE EVENTOS

R$ 30,00

CATEGORIAS
ATUAIS

NOVAS
CATEGORIAS

MODALIDADES
DE ACESSO BENEFÍCIOS MENSALIDADE



 
VOCÊ JÁ FAZ
PARTE, SEJA

SÓCIO

(51) 9 9872 5567


