ADVB/SC em parceria com a ESPM convidam para
aula inaugural do curso de Pós-graduação em
Marketing Estratégico com Ênfase em Marketing
Digital
Investir na sua qualificação profissional é garantir uma posição no
mercado de trabalho
No próximo dia 15 de julho (sexta-feira), às 19 horas, a ADVB/SC em
parceria com a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing),
referência de ensino nacional nas áreas de marketing, vendas, gestão, e
comunicação, fará uma aula inaugural e gratuita, do curso de Pósgraduação Marketing Estratégica com Ênfase em Marketing Digital. Curso
que qualifica e transforma, através de programa inovador e técnicas
modernas de marketing digital, o aluno em um profissional com
conhecimentos sólidos capaz de atrair novos negócios, criar
relacionamentos e desenvolver uma identidade de marca, usando as
principais ferramentas de ambientes digitais.
Ministrada por Flávio Martins, Doutorando em Administração de Empresas,
Mestre em Gestão Empresarial (UFRGS), Pós-Graduado em Marketing
(ESPM), com diversos cursos de extensão na área de gestão e vendas na
Europa e Estados Unidos.
Para a pós-graduada da ESPM, Denise Schorrenberger, Diretora de
Marketing do SBT SC, “Além do reconhecimento institucional da ESPM, a
questão da vivência de mercado trazida para a sala de aula com a
apresentação de cases é um grande diferencial dos cursos de pósgraduação, bem como a experiência dos profissionais e professores que vai
além do nível acadêmico, são executivos com profundo conhecimento de
mercado”.

O curso de pós-graduação tem carga horária de 360 horas/aula. A ESPM
conta com mais de 10 mil alunos e 600 professores em todo o país, e
tem como objetivo ser a mais importante instituição de ensino,
aprendizagem e pesquisa em comunicação, gestão e tecnologia
orientada para o mercado, por isso, oferece aos interessados conteúdo
sem limite. Interessados podem inscrever-se gratuitamente no site da
entidade: www.advbsc.com.br
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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