
ME�CADO  SUSTENTÁVEL

CONEXÃO
OCEÂNICA

Espaço Dunas  de Itaipu



COMPRAS, MODA, ESPO�TE,
CULTURA, TURISMO, SABERES,

FAZERES, A�TES,
GAST�ONOMIA, ECONOMIA E

SUSTENTABILIDADE.

Ziolliche Pitch Deck



APRESENTAÇÃO
LAZER E CONSUMO
CONSCIENTE

Mercado sustentável Conexões Oceânicas, vai acontecer por meio de
eventos todo segundo �inal de semana de cada mês.
Composto por  X Espaços (de acordo com a demanda) padronizados para
exposição de empreendedores da região e palco para apresentações de
artistas   locais.
Áreas de: Gastronomia (Bicicletas gourmet, barraquinhas ) 
Atividades Culturais;
Esporte e ecoturismo;
Atividades de educação socioambiental;
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LÍVIA FERNANDES
IDEALIZADORA
 

 Solteira;37 anos, mãe do Zé !
Amante das pessoas e da natureza das relações
comerciais conscientes e afetuosas;
Turismóloga em formação; 
Idealizadora da Laje Caiçara, espaço de
o�icinas,terapias e trocas de saberes e fazeres
sustentáveis;
funcionária da Subsecretaria de Transportes de
Niteroi
Condutora Ambiental INEA
 

Historia de vida



Casada e mãe de um menino incrivel.
Advogada de formação
Agente de viagem por  experiência de vida
Produtora de Eventos por paixão.
Organizadora da Primeira Feira Verde Itaipuaçu
Condutora Ambiental INEA
Auxilio na organização e divulgação do Grupo de
empreendedoras COLMEIA (grupo de mulheres
empreendedoras de Maricá  E Região Oceanica de
Niteroi
Acredito no potencial humano, no sorriso e no
abraço.
 

Historia de vida

Mariliza Galvão
DIRETORA COME�CIAL
 



O Mercado sustentavel Conexões Oceânicas tem por
objetivo o envolvimento  orgânico dos moradores que

residem perto do Oceano Atlântico . Tanto como
consumidor, quanto empreendedor artistas e

ativistas.
A partir de ações com propósito:

Sensibilização e atrair atenção para necessidade de
atividaes educativas de sustentabilidade, alimentação

consciente, cultura, turismo, esporte e economia
colaborativa;

 



UNINDO NOSSOS MAIORES BENS:

REGIÃO OCEÂNICA + EMPREENDEDORISMO + LAZER +
VIZINHANÇA + SEGURANÇA +ESPO�TE + NATUREZA

 
ME�CADO SUSTENTÁVEL

CONEXÕES OCEÂNICAS
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Objetivos Gerais

Adequando sistematicamente o Mercado Sustentável Conexões
Oceânicas a Leis de incentivo à Cultura com uma opção de lazer
inteligente gratuita para a sociedade niteroense.

Estabelecer forte parceria com a agenda de
atividades do Município;

Empoderamento e  protagonismo dos povos tradicionais e
principalmente  das mulheres; 

Formar rede de economia criativa
regional,incentivando assim o micro
empreendedorismo;

.Promover atividades  comerciais  sustentáveis  de produtos que
tenham pouco impacto socioambiental.
Engajamento do público nos eventos por meio de o�icinas.

Comercio justo com produtos que sustentaveis
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Promover  feiras mensais ;
Disponibilizar X espaços para X estandes;
Criar agenda �ixa, reconhecida pela Secretaria de Cultura de Niterói.
Oferecer espaços(gratuito) através de parcerias,para ONGS e instituições
sem �ins lucrativos;
Criar material audiovisual e socioeducativos Promover espaço para
disseminação de informações de Utilidade Pública;
Realizar o manejo adequado dos resíduos sólidos;
Elaborar relatório mensal de sustentabilidade do projeto; um subtítulo

Objetivos Especí�icos



Atividades do mercado

Show de musicos da Região
Oceânica;
Literatura com escritores  da
Região Oceânica;
Contação de Historias;
Educação Ambiental;
Recreação;aipu
Condução de visitantes no
entorno da Duna Grande e na
Lagoa de Itaipu;
Visita ao Museu;

Cultura, Arte e Turismo

Exposição de fotos e explicação das
atividades praticadas no entorno:
Projeto Aruanã,
Canoa Havaiana,
Espaços de troca
Sempre ter ONGS como convidadas;

Roda de conversa Caiçara;
Cada edição um tema educativo a ser
tratado!

Socioambiental



eStrategia de Marketing 

Facebook, Instagram e whats App

   MIDIA  SOCIAL CA�TAZES E PANFLETOS

JORNAIS E RADIO LOCAL



a terra é o que todos temos em comum.
Wendell Berry



conexaooceanicanit@gmail.com

Email

(21)98838-1052

telefone

Contato para detalhes


