


REALIZAÇÃO PATROCÍNIO APOIO

Os chefs dos melhores restaurantes do norte catarinense prepararam para você mais 
um Festival de muitos sabores!

Nessa 16ª edição, convidamos você a prestigiar novos pratos com a qualidade e 
dedicação de sempre.

Venha sentir a harmonia dos sabores e viver uma experiência gastronômica 
diferenciada.

Curta, experimente e surpreenda-se com o melhor da gastronomia joinvilense no 16º 
Festival Gastronômico de Joinville.

17
participantes  

Casas 68
elaborados

Pratos+170
envolvidos
Profissionais
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DIZEM QUE

NO NOSSO CASO,
FAZ ALMOÇO, JANTAR E
SOBREMESA O ANO INTEIRO.

A UNIÃO
FAZ A FORÇA.

A Câmara Setorial de Gastronomia e 
Entretenimento da CDL Joinville está desde 2007 
firme e forte nos objetivos de promover e fortalecer 
o setor de gastronomia na cidade.

Estamos unidos para crescermos juntos, e a maneira 
que encontramos para fazer isso é entregar um 
serviço de alta qualidade aos nossos clientes e 
organizar ações e eventos que movimentem 
Joinville.

Foi assim que surgiram o Festival Gastronômico, 
o maior circuito de gastronomia da região; o 

Drink Week, a mais recente aposta da 
Câmara que busca mostrar a expertise dos 
nossos restaurantes em entregar 

experiências completas; o PAS (Programa 
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de Alimentos Seguros); e, é claro, o grande 
, que movimenta 

mais de 25 mil pessoas na maior 
via gastronômica do Norte catarinense.

São eventos que vêm se consolidando no 
calendário da região e participam do crescimento 
das casas associadas à Câmara de Gastronomia.

E NÃO VAMOS PARAR POR AÍ. 
HÁ MUITO MAIS POR FAZER.

Seguiremos juntos impulsionando a gastronomia de 
 e o público merecem.

Alimentos Seguros); e, é claro, o grande 
Stammtisch de Joinville, que movimenta 
anualmente mais de 25 mil pessoas na maior 
via gastronômica do Norte catarinense.

São eventos que vêm se consolidando no 
calendário da região e participam do crescimento 
das casas associadas à Câmara de Gastronomia.

E NÃO VAMOS PARAR POR AÍ. 
HÁ MUITO MAIS POR FAZER.

Seguiremos juntos impulsionando a gastronomia de 
Joinville para o patamar que ela e o público merecem.

Este material impacta mais de
5 mil pessoas. Exponha a sua
marca aqui. Fale conosco! 
marcos@cdljoinville.com.br
(47) 3461-2515

























QUEREMOS QUE 
SUA EMPRESA 
VIVA BEM CONOSCO!

* Presente em 16 cidades da região;
* 477 empresas associadas;
* Em torno de 6 mil filiados.

* Assessoria jurídica gratuita nas áreas 
trabalhista e cívil;

* Plano de saúde AGEMED;
* Tratamento oftalmológico e com 

nutricionista;
* Parceria com empresas especializadas 

em revisão tributária; limpeza e 
conservação de áreas internas e 

externas e emissão de laudos e ART’s;
* Qualificação Profissional e Missões 

Empresariais;

Acesse: www.vivabemaqui.com.br ou ligue:
 47 3461.3379 | 3461.3380 | 3028.2630 

Conheça todas as vantagens para sua empresa ser associada ao VivaBem.

Benefícios, descontos 
e custos reduzidos:

Abrangência e atuação:

O VivaBem – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville/SC e Região – 
trabalha de forma conjunta com o trade turístico para ajudar sua empresa a crescer. 
Juntos desenvolvemos ideias e soluções para fortalecer o turismo norte catarinense, 
resultando em desenvolvimento da economia e crescimento para todos.
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