Indústria catarinense é reconhecida no “Prêmio Top de
Marketing e Vendas 2016” da ADVB/SC
A nova categoria abre espaço para inscrições de cases que
reconhecerão o talento da indústria
O “Prêmio Top de Marketing e Vendas” 2016 da ADVB/SC (Associação dos
Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina) traz novas categorias:
Indústria, Micro e Pequena Empresa (MPE), Serviços, Tecnologia, Turismo e
Varejo. Para Daniel de Oliveira Silva, presidente da ADVB/SC, “O Top de
Marketing ADVB/SC é a nossa premiação de maior prestígio, e além de
reconhecer os melhores “cases” de marketing, tem a obrigação de mostrar ao
mercado exemplos que empresas que estão tendo crescimento, mesmo com a
atual economia. Assim, mostramos ao mercado que o crescimento é possível,
inclusive em vários segmentos, por isso a divisão do prêmio em categorias,
deixando a premiação mais justa para todos”.
A indústria catarinense merece o reconhecimento do maior evento de
premiação da ADVB/SC por possuir um importante parque industrial, ocupando
posição de destaque no Brasil. É a quarta do país em quantidade de empresas
e a quinta em número de trabalhadores. A economia industrial de Santa
Catarina é caracterizada pela concentração em diversos polos, fazendo com
que o estado tenha um padrão de desenvolvimento equilibrado entre suas
regiões: no Sul, cerâmico, carvão, vestuário e descartáveis; no Oeste,
alimentar e móveis; no Vale do Itajaí, têxtil, vestuário, naval e cristal; no
Norte, metalurgia, máquinas e equipamentos, material elétrico, autopeças,
plástico, confecções e mobiliário; na Região Serrana, madeireiro e na Capital,
tecnológico. O PIB catarinense é o sexto do Brasil e Santa Catarina é o
segundo estado com maior participação da indústria de transformação no PIB.
Para Carlos Roberto de Farias, Diretor de Marketing e Relacionamento com o
Mercado da FIESC, "O reconhecimento da ADVB/SC às boas práticas de
Marketing e Vendas de empresas de Santa Catarina é de extrema importância
para nosso Estado. Evidenciar e premiar iniciativas que vem demonstrando
gestão, criatividade e inovação para superar o momento econômico é sem
dúvida motivador para nossas indústrias".
O “Prêmio Top de Marketing é vendas” é o selo de qualidade do marketing
empresarial, e agora também industrial, catarinense. O prêmio valoriza os
profissionais de cada área, mostra ao mercado o sucesso das empresas
vencedoras, e abre as portas para novos negócios. É nos momentos difíceis
que os melhores se destacam e a ADVB/SC acredita que essa é a hora dos
comandantes das empresas aplicarem técnicas de marketing e vendas para

fomentar o mercado e driblar a crise. São estas ações que irão destacar os
melhores do mercado, e isso fará com o que o reconhecimento seja ainda mais
valioso.
As inscrições para o Prêmio Top de Marketing e Vendas 2016 estão abertas no
site 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.
Serviço
O quê: Prêmio Top de Marketing ADVB/SC
Data de inscrições: até 30 de setembro
Data do evento: 22 de novembro
Local: Espaço Floripa – Florianópolis
Inscrições: www.advbsc.com.br
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