Estimadas Empresas,
estamos a escrever-vos para informá-los de alguns projectos que estamos a desenvolver e que
acompanharão a publicação de Flos Olei - guia ao mundo do azeite virgem extra, tendo este ano
editado e publicado em conjunto com Laura Marinelli.
O primeiro projecto que apresentamos está relacionado com o Flos Olei Point, ou seja, a
criação de uma rede de filiados que cooperam com a distribuição do guia ou outro material com a
marca Flos Olei.
A ideia não é apenas a participação dos produtores na cadeia de distribuição do nosso produto
editorial, com um número mínimo de cópias a um preço reduzido, mas também com a intenção de
promover o vosso ponto de venda. De facto, o seu lagar pode desempenhar um papel mais importante,
tornando-se um ponto de atracção e recepção para o público ao longo de todo o ano, somando-se à
venda do seu azeite virgem extra a venda de outros produtos, como o nosso Guia. Flos Olei, que ao
inclui-lo como produtor demonstra que é um produtor de alta qualidade, que será para si uma
importantíssima ferramenta de trabalho, um certificado que dá valor e importância ao vosso lagar.
Tornando-se um Flos Olei Point, isto é, filiando da marca Flos Olei, beneficiará das fortes
acções de comunicação que a Flos Olei sempre fez e continuará a fazer. Neste sentido, realizámos um
“documento de filiação” (www.flosolei.com) pedindo que assinem se estiverem interessados em
participar no nosso projecto. O documento original, assinado, deverá ser enviado para E.V.O. srl - via
Positano, 100 - 00134 Roma (Italia).
Através da criação de um grupo de membros, propomos que alcanceis outros objectivos, como
por exemplo, a possibilidade de participar em eventos e feiras internacionais (Flos Olei Tour) ou fazer
uso dos modernos meios de comunicação multimédia (Guia Flos Olei no iPhone-iPad).
Com os melhores cumprimentos,
Marco Oreggia
Editor
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Editora
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