Neurociência Cognitiva e Links Patrocinados são dois
dos cursos que acontecem em junho na ADVB/SC em
parceria com a ESPM
De 1° a 30 de junho a ADVB/SC e a ESPM oferecem oito opções de
cursos de extensão que reforçam a importância da utilização das
técnicas de marketing e vendas
Como nosso cérebro biologicamente interfere na motivação da equipe de
vendas e persuasão dos clientes e consumidores? Em curto período os
alunos do curso “Neurociência Cognitiva Aplicada ao Processo Decisório”,
que acontece nos dias 1° e 2 de junho, terão a oportunidade que
compreender e ter ciência dos próprios sentimentos para que possam
agir sobre eles. Muitas decisões realizadas como racionais e lógicas na
verdade foram elaboradas antes mesmo de que se tivesse consciência
sobre elas. Entender como esses processos ocorrem no cérebro
permitirá evitar surpresas quanto às decisões e torná-las mais alinhadas
aos objetivos e metas.
Nos dias 22 e 23 de junho, o curso “Links Patrocinados: Otimizando
Investimentos”, o aluno aprenderá os princípios básicos para planejar,
criar, administrar e analisar campanhas de links patrocinados, usando as
principais ferramentas de busca. O intuito do curso é que o aluno
adquira, em apenas dois dias, conhecimentos fundamentais de Links
Patrocinados. Considerando que existe uma carência no mercado por
profissionais com domínio destes conhecimentos, o curso é também uma
excelente oportunidade de preparo e aprendizagem àqueles que buscam
recolocação profissional, e às empresas que visam melhorar o resultado
do alcance de suas redes sociais.
São oito opções de curso com o objetivo de capacitar empresários,
dirigentes e profissionais da área como forma de fomentar o cenário
do mercado catarinense é um dos fortes pilares da ADVB/SC Associação de Dirigentes de Marketing e Vendas de Santa Catarina.
Por isso, a entidade, em parceria com a ESPM – Escola Superior de
Propaganda e Marketing investe constantemente em cursos nas mais
variadas áreas.

Conheça todas as opções e faça suas inscrições acessando o site e
www.advbsc.com.br ou por telefone no número (48) 3224-5258.

SOBRE A ADVB/SC – Fundada em 1984, a ADVB/SC (Associação
dos Dirigentes de Marketing e Vendas) é uma entidade civil sem fins
lucrativos, com atuação estadual, que tem por objetivo disseminar os
conceitos e práticas de Marketing e Vendas, através do intercâmbio
de conhecimento, experiências e ideias entre nossos associados e
profissionais de expressão no mercado catarinense. A entidade,
pautada
nos
pilares
do
reconhecimento,
capacitação
e
relacionamento, realiza inúmeros eventos de premiação ao longo do
ano, dentre os principais: Prêmio Empresa Cidadã, Prêmio
Personalidade de Vendas, Prêmio Top de Marketing e Vendas e
o Encontro de Ideias, realizado em diferentes formatos e com o
objetivo de promover o networking entre empresários, executivos e
dirigentes. A entidade também promove cursos, presta suporte e
capacitação aos profissionais da área como forma de fomentar
o mercado catarinense e mover a economia do Estado.
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