Corpus recebe mais um prêmio

Diretores da Corpus exibem o certificado
A ANCEC - Agência Nacional de Cultura Empreendedorismo e Comunicação conferiu à Corpus Eventos o prêmio Referência Nacional e
Qualidade Empresarial 2016. Este prêmio credencia a Corpus a ostentar o selo de Referência Nacional e Qualidade Empresarial como
destaque em seu segmento no ano de 2015 em função da avaliação criteriosa da qualidade dos seus produtos serviços, atendimento, mídia e
responsabilidade social e cultural. O Evento oficial aconteceu em Brasília no dia 4 de abril no Teatro Brasília.
A indicação foi referendada pelos membros do Clube do Empreendedor da ANCEC composto por empresário, artistas, jornalistas, esportistas e
autoridades que indicaram empresas com destaque no Empreendedorismo Nacional para participar da solenidade, ao todo foram indicadas
mais de 1000 empresas nas quais as cinquenta primeiras ranqueadas pela analise de pesquisa de qualidade em serviços prestados,
divulgação da marca e prêmios recebidos anteriormente tiveram o direito de receber o Troféu, Placa e Selo 2015 – Referência Nacional &
Qualidade Empresarial na edição realizada na Capital Federal.
O Prêmio teve outras três edições realizadas em 2015 com a presença de Personalidades Luigi Baricelli, Celso Zucatelli, Gloria Perez, Walcyr
Carrasco, Marcelo Antony, Lucinha Lins, Antonio Pitanga, Marcos Breda, Babi Xavier, Rocco Pitanga e premiando empresas de destaque
como Caixa Economica Federal, Patroni Pizzas, Cerpa Cervejaria, Grupo SSWAT, Santos. F.C, Valor Economico, Esfiha Juventus, Revista
Caras, Brascod, dentre outros, sendo um premio de grande referencia e reconhecimento as seletas empresas
A ANCEC cumpre com o objetivo de se tornar uma das principais organizações comprometidas com o reconhecimento às empresas
qualificadas a ostentar o Selo realizando eventos qualificados e sofisticados reconhecendo também Personalidades do mundo artístico e
empresarial com a outorga da Medalha Nelson Gonçalves , Troféu Chico Xavier, a Medalha Renato Russo e o Troféu Nelson Rodrigues,
Troféu Mario Filho e a Cruz da Referencia Nacional na Sociedade, no Empreendedorismo e na Cultura pela Ordem do Clube do Empreendedor
.
O Prêmio Referencia Nacional tem o diferencial de valorizar 100% a empresa reconhecida oferecendo a ela as melhores oportunidades de
divulgação para a marca no evento mostrando ao publico presente o porque a empresa está entre as melhores do País.
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