Gestão de Moda no Varejo é o primeiro curso do mês
de maio a ser realizado na ADVB/SC em parceria com
a ESPM
As inscrições também estão abertas para os cursos de Técnicas de
Negociação e Vendas, dias 11 e 12, e Gestão de Equipe de Vendas
dias 13 e 14 de abril.
Capacitar empresários, dirigentes e profissionais da área como forma de
fomentar o cenário do mercado catarinense é um dos fortes pilares da
ADVB/SC - Associação de Dirigentes de Marketing e Vendas de Santa
Catarina. Por isso, a entidade, em parceria com a ESPM – Escola
Superior de Propaganda e Marketing investe constantemente em cursos
nas mais variadas áreas. As inscrições para os cursos de abril estão
abertas no site www.advbsc.com.br.
Nos dias 11 e 12 de abril o curso de “Técnicas de Negociação e Vendas”
trata, com exercícios dinâmicos e práticos, da condução do processo de
negociação, fator determinante no sucesso ou no fracasso de uma venda
em diferentes contextos.
Mediado por Ernani Carvalho da Costa Neto, mestre em Marketing pela
ESPM e pelo INSEAD na França, já foi executivo nas áreas comercial e
de marketing da Bayer CropScience no Brasil, BASF S.A e Banco Sicredi.
Na sequência, dias 13 e 14 de abril, a capacitação em “Gestão de Equipe
de Vendas: como aumentar sua performance” visa desenvolver o
desempenho eficaz, eficiente e produtivo dos vendedores e da equipe de
vendas, com atualização teórica e prática de conceitos sobre Gestão do
Desempenho em Vendas.
O curso será ministrado por Paulo Henrique Donassolo, profissional com
mais de 20 anos de experiência e professor dos cursos de PósGraduação, Intensivos e Avançados da ESPM-Sul, possui especializações
em diversas áreas em seu currículo.
O curso de extensão “Marketing Experiencial e Sensorial” acontece
nos dias 27 e 28 de abril. Em curto período, o aluno conhece tendências,
possibilidades, cases e estratégias de marketing fundamentais para
atuar com estratégias de marketing experiencial e sensorial. O curso
será apresentado pela RP, Ana Paula Costa, especialista em gestão de
negócios pelo ISCTE (instituto superior de ciências do trabalho e da
empresa) Europeu e MBA em Marketing pela FGV.
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