FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DE MEMBROS CORPORATIVOS – BRASIL 2023
Informações da Empresa Associada
Nome da empresa _____________________________________________________________________________________________________________________
Endereço _______________________________________________________________________________________________________________________________
Cidade __________________________________________Estado ________________________ CEP ______________________ País ______________________
Website ________________________________________________________________________________________________________________________________

Informações de contato do associado principal

(Ao fornecer informações neste formulário, os contatos dos associados primário e secundário concordam em receber comunicações
conforme especificado na Política de Comunicação com o Associado)
Nome _________________________________________________________________ Sobrenome_____________________________________________________
Função _________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefone fixo (Incluir código do país e de área) ________________________Fax (Incluir código do país e de área) ______________________________
Telefone Celular (Incluir código do país e de área)________________________________ Email ________________________________________________
Endereço (se diferente da empresa) _____________________________________________________________________________________________________
Cidade ________________________________________Estado _______________________ CEP ________________________ País _________________________

Informações de contato do associado secundário
Nome _________________________________________________________________ Sobrenome_____________________________________________________
Função _________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefone fixo (Incluir código do país e de área) ________________________Fax (Incluir código do país e de área) ______________________________
Telefone Celular (Incluir código do país e de área)________________________________ Email ________________________________________________
Endereço (se diferente da empresa) _____________________________________________________________________________________________________
Cidade ________________________________________Estado _______________________ CEP ________________________ País _________________________

Volume de negócios anual da empresa (no período de um ano)

Indique o volume de negócios anual de FLV/flores de sua empresa, incluindo todas as subsidiárias, afiliadas ou divisões. Todos os valores
devem estar em dólares americanos (US $). Valores válidos de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Selecione o segmento da cadeia de fornecimento apropriada e taxa de associação correspondente a uma
das seções abaixo:
EMPRESA PRODUTORA DE FLV
q
q
q
q
q
q

Exportador
Processador de cortes frescos
Produtor-Expedidor/Empacotador
Importador
Corretor de FLV
Atacadista-Distribuidor de FLV

Venda bruta anual de FLV/flores
q Menos de US $500,000-5 milhões
q US $5-10 milhões
q US $10 milhões-50 milhões
q Mais de US $50 milhões

Taxa de associação
US $1.250
US $1.670
US $2.565
US $3.890

Mais opções no verso

FORNECEDOR DE SOLUÇÕES PARA O NEGÓCIO
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Fale sobre o negócio de sua empresa (selecione todos que forem necessários).

Produtos Químicos Agrícolas
Insumos agrícolas
Serviços Comerciais
Provedor de gerenciamento de dados / software / tecnologia
Provedor de serviços financeiros
Consulta de Segurança Alimentar / Teste-Auditoria
Fornecedor de outros serviços
Fornecedor de materiais de embalagem
Fornecedor de equipamentos de embalagem e Embalagem
Serviços de RP / Marketing / Publicidade
Fornecedor de equipamentos de processamento
Fornecedor de suprimentos e equipamentos de saneamento
Trade Media
Fornecedor de Transporte / Logística

Venda bruta anual de FLV/flores
q US $0-5 milhões
q US $5-10 milhões
q US $10-50 milhões
q Mais de US $50 milhões

Taxa de associação
US $1.270
US $1.715
US $2.635
US $3.980

Venda bruta anual de FLV/flores
q Menos de US $10 milhões
q US $10-50 milhões
q US $50-100 milhões
q US $100-500 milhões
q Mais de US $500 milhões

Taxa de associação
US $350
US $1.180
US $2.385
US $2.490
US $2.490

VAREJO-FOODSERVICE
q
q
q
q
q

Operador de conveniência
eCommerce / Online / Kits de alimentos
Operador de foodservice
Operador de supermercado
Atacadista

ASSOCIAÇÕES
q
q
q
q
q

Taxa de associação:
US $1.260

Associação de produtores
Associação da indústria
Organização sem fins lucrativos
Secretaria Estadual de Agricultura
Mercado de terminais de atacado

CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS

Junte-se aos líderes da indústria para ajudar a aumentar o negócio de FLV no futuro!

Segurança de Alimentos & Fundo Governamental de Defesa
A associação está empenhada em fornecer experiência e
liderança para promover a segurança alimentar dentro da
indústria e com o governo e grupos reguladores.
q

US $2.500

q

US $1,500

q

US $500

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO*
Ao enviar este formulário, compreendo que o
período de associação é válido entre 1º de janeiro
de 2023 e 31 de dezembro de 2023. Os benefícios
do associado estarão disponíveis a partir do
pagamento das taxas, as quais são retroativas ao
primeiro dia de cada mês e devem ser pagas até
31 de dezembro de 2023. As taxas de associação
serão rateadas ao ingressar após 31 de janeiro. As
empresas receberão a cobrança da renovação
da associação anual no fim do ano.

The Foundation for Fresh Produce
A visão da Fundação será a de construir um mundo mais saudável por
meio de melhor acesso e apoio da indústria de FFLV.
q

US $1.000

q

US $1.500

q

US $2.000

q

Outro: US $________

Taxa anual de associação e contribuições: US $__________________
q Cheque anexo. (Fundos nos EUA apenas para bancos americanos.)
Cheque nominal a International Fresh Produce Association.
q ACH (Câmara de Compensação Automatizada)
q Transferência eletrônica
q VISA		
q American Express
q MasterCard		
Número da conta ___________________________ Data de validade ______________
Nome no cartão _________________________________________ CVV ____________

*Entre em contato com o atendimento aos associados no número
+1 (302) 738-7100, ext. 5 ou pelo e-mail accountreceivable@freshproduce.com para
saber o valor das taxas caso associe-se depois de 31 de janeiro ou para detalhes
de transferência eletrônica e Câmara de Compensação Automatizada (ACH).

Noventa por cento do pagamento da anuidade é dedutível como despesa normal de negócios. Restrições à dedutibilidade são impostas como resultado de
atividades de lobby da associação. Estimamos que a parte não dedutível de suas taxas de associação de 2023, a parte que é alocada para lobby, é de 10%.
O pagamento das quotas de associação não é dedutível de impostos como contribuições de caridade. As taxas de associação são pagas anualmente em 1º
de janeiro.

Recomendado por (se necessário):

Nome____________________________________________________________ Empresa____________________________________________________

Endereço: P. O. Box 6036 | Newark, DE 19714-6036
Tel.: +1 (302) 738-7100 | Fax: +1 (302) 731-2409 | freshproduce.com

