Últimos dias de votação aberta ao público para a
escolha do PERSONALIDADE DE VENDAS ADVB/SC
2017
02 de abril é o encerramento da primeira etapa da escolha do
Personalidade de Vendas 2017
O Prêmio Personalidade de Vendas acontece há 25 anos e traz o
reconhecimento a personalidade catarinense que conquistou sucesso
utilizando técnicas de marketing e vendas. Os critérios utilizados para
escolha são desempenho mercadológico, uso apropriado das ferramentas de
marketing, visão setorial e associativista, comprometimento com práticas
de responsabilidade social e a gestão contemporânea de seus negócios. A
divulgação do vencedor será no dia 08 de maio.
“Convido a todos que ainda não votaram, para que dediquem alguns
minutos do seu tempo a fazê-lo porque, principalmente em virtude do
cenário atual, precisamos reconhecer e dar visibilidade ao trabalho destes
empresários que tanto contribuem para o fortalecimento econômico de
Santa Catarina”, afirma Daniel de Oliveira Silva, presidente da ADVB/SC.
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 é aberta ao
público e feita por reconhecimento de CPF, até 02 de abril. De 10 a 30 de
abril acontece a segunda etapa de votação, com o colegiado da ADVB/SC.
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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