TV ADVB SC está no ar
A estreia da TV ADVB SC aconteceu nesta quarta-feira (13) com o objetivo
de inspirar o público a mover o mercado usando de forma estratégica as
ferramentas de marketing e vendas
TV ADVB SC é um canal criado para transmissão de conteúdo de qualidade que
vai ao encontro dos pilares da entidade: capacitação, relacionamento e
reconhecimento, trazendo para o público novidades que acontecem dentro da
entidade, entrevistas com personalidades do mercado e dicas profissionais.
“Na ADVB/SC o nosso objetivo é sempre fomentar o marketing e vendas.
Buscamos fazer isso através dos nossos eventos, premiações e, agora, também
inovamos com o canal TV ADVB, mais uma forma de conseguirmos com que
todos possam mover o mercado e alcançar o sucesso”, afirma o presidente da
entidade, Daniel de Oliveira Silva.
Idealizado pela diretora de comunicação da ADVB/SC, Larissa Linhares, o
programa será mensal e contará com a participação ativa dos dirigentes da
entidade. Depois da mensagem inicial do presidente, eles dividirão com o público
suas experiências de mercado com dicas práticas e sugestões inovadoras, no
quadro ADVB no Mercado.
O quadro Inspire-se reunirá grandes empresários e executivos do mercado
catarinense e nacional para uma conversa inspiradora e mais próxima com o
telespectador. E, por último, o quadro Universo ADVB mostrará um resumo dos
eventos realizados pela ADVB/SC, considerados de extrema relevância para o
mercado.
“Este é um projeto que nos dá muito orgulho e que pretendemos ampliar cada
vez mais com o intuito de apresentar conteúdo sobre marketing e vendas que
realmente impacte na vida e no cotidiano profissional do nosso público.
Acreditamos que estas duas ferramentas são fundamentais para o sucesso de
qualquer modelo de negócios e, por isso, convidamos a todos para participar e
construir conosco este legado da ADVB”, fala Larissa Linhares.
A TV ADVB é transmitida em todas redes sociais entidade: site, canal de Youtube,
Facebook e WhatsApp.

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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