ADVB/SC e Fecomércio convidam empresários para
evento Encontro de Ideias
A ADVB/SC, em parceria com a Fecomércio, reúne empresários e
dirigentes em evento para difundir técnicas de marketing e contribuir
para o desenvolvimento econômico catarinense
A ADVB/SC, em parceria com a FECOMÉRCIO, realizará no dia 12 de
abril (segunda-feira), o evento Encontro de Ideias, com o
tema “Pesquisas Fecomércio & Estratégias ADVB/SC". No encontro serão
apresentadas pesquisas de hábito de consumo, painel sobre Estratégias
e Oportunidades que contará com a presença de indicados ao Prêmio
Personalidade de Vendas 2016, Mário Neves (RBS TV), Nilso Berlanda
(Lojas Berlanda) e Topázio Silveira Neto (Flex Contact Center). Na
ocasião também será apresentará a nova campanha da ADVB/SC.
O evento “Encontro de Ideias ADVB/SC” é uma excelente oportunidade
de atualização e networking entre empresários e dirigentes catarinenses.
Com palestras de personalidades de destaque estadual e nacional, serão
abordados temas em destaques do momento com divulgação projetada
para atingir o público alvo.
Na nova campanha, a ADVB/SC convida os empresários a moverem o
mercado. “Nós, da ADVB/SC, acreditamos que na crise existem grandes
oportunidades. Há empresários que percebem as oportunidades e saem
da zona de conforto, inovam, buscam novos mercados, novos produtos e
serviços, são eles que realmente movem o mercado. Nesse momento
devemos buscar o “novo” e mover o mercado, pois o que funcionava até
então, pode ser que não gere mais resultados”, afirma Daniel
Silva, presidente da ADVB/SC.

Serviço
O quê: Encontro de Ideias – Pesquisas Fecomércio & Estratégias
ADVB/SC
Data: 12 de abril – (segunda-feira)
Local: Auditório Fecomércio
Rua: Felipe Schmidt, 785 - Centro, Florianópolis
Programação:
8h30 às 9h - Recepção e coffee
9h às 9h20 – Apresentação do Resultado da Pesquisa
9h20 às 9h30 - Lançamento Campanha ADVB/SC
9h30 às 10h30 - Painel Estratégias e Oportunidades
Confirmação de presença: até 11 de abril pelo e-mail
info@advbsc.com.br
Mais informações:
Comunicação ADVBSC
Elisa Fernandez
(48)3224-5258 ramal 24 - 8469-8935
Diretoria de Comunicação
Larissa Linhares Comunicação
(48) 3307 6240 – 88145251

