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“Caros amigos cedelistas, um novo ano e uma nova etapa se inicia, vamos em frente
enfrentar novos desafios e alcançar novas conquistas!
Conto com a colaboração de todos para trabalharmos em prol do comércio das nossas
cidades, melhorar a economia e gerar emprego e renda no nosso Rio Grande do Norte.
Estamos juntos por um objetivo principal: o fortalecimento do comércio. Somos as
entidades pioneiras, que sabem a importância do começar e do recomeçar para melhor
servir aos nossos associados. Então sigamos para cumprir nosso propósito. Contem
sempre comigo e com a FCDL RN, juntos somos mais fortes!”
Missão CNDL na NRF Big Show 2019
A maior feira do varejo mundial foi aberta oficialmente no último dia
12, em Nova York, trazendo centenas de palestras com líderes das
principais redes varejistas do mundo e levantando questões funcionais
para o futuro do setor, como diversidade, multicanalidade e e-commerce. A edição desse ano traz diálogos acerca da importância da
humanização nos processos de vendas e de compras... Leia mais.
Campanhas de final de ano reforçam
compras dentro do RN
As comemorações de Natal e Ano Novo, somado ao otimismo frente a economia do país, trouxeram motivações para as pessoas irem às compras.
De acordo com levantamento feito pelo SPC Brasil, a movimentação foi
de R$53,5 bilhões apenas na data do Natal e o setor lojista registrou um
crescimento de 5,5% nas vendas, com relação ao ano passado... Ler mais.
AGENDA 2019
O ano está só começando, mas nosso calendário anual já está sendo
preparado, cheio de projetos e novidades pensadas para fomentar o diálogo
do sistema CNDL e do setor lojista no estado. Marca essas datas na agenda
e não fique de fora! Ler mais...
EXPEDIENTE:
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