Eleição do “Personalidade de Vendas” ADVB/SC 2017
tem votação aberta a partir de 2 de março
Primeira etapa da votação será aberta ao público
Este ano a votação do Prêmio Personalidade de Vendas, um dos maiores
prêmios do Estado, traz uma novidade: a primeira etapa será aberta ao
público. Há 25 anos a premiação é o reconhecimento do mercado
catarinense aos profissionais que se destacaram usando as melhores
técnicas de vendas e marketing.
Os interessados em participar da votação poderão indicar os nomes dos
profissionais no site da ADVB/SC (Associação dos Dirigentes de Vendas e
Marketing de Santa Catarina). A primeira etapa da votação será feita por
reconhecimento de CPF e vai de 2 a 22 de março. De 27 de março a 17
de abril acontece a segunda etapa de votação, com o colegiado da
ADVB/SC, para decisão do nome do vencedor que será anunciado no dia
20 de abril.
“Este prêmio gera visibilidade ao trabalho de profissionais que tanto
contribuem para o fortalecimento econômico de Santa Catarina, se
destacando no mercado nas áreas de marketing e vendas, indo ao
encontro dos pilares da ADVB/SC e servindo de inspiração e motivação”,
afirma Daniel de Oliveira Silva, presidente da ADVB/SC.
Para votar acesse: 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.

Informações adicionais:
Comunicação ADVBSC
Elisa Fernandez
(48)3224-5258 ramal 24 - 8469-8935
Diretoria de Comunicação
Larissa Linhares Comunicação
(48) 3307 6240 – 88145251

