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XX CONGRESSO DE MARKETING ADVB/RS

BUSQUE NO SITE

Nesta segunda-feira (06 de junho), das 12h30 às 17h30, Jorge Gerdau
Johannpeter, um dos nomes mais influentes do setor empresarial do país e
presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Ricardo
Vontobel, presidente da Vonpar, uma das maiores fabricantes do sistema
Coca-Cola e Nelson Sirotsky, presidente do Grupo RBS, se reúnem no Teatro
do Bourbon Country para debater o tema Marketing de Resultados: O
Desafio do Novo Cenário Econômico no Brasil. As inscrições podem ser
realizadas pelo telefone (51) 3211-0399 ou pelo email
comunicacao@advb.com.br
No XX Congresso de Marketing ADVB/RS as três lideranças empresariais irão dividir
com o público suas experiências na gestão de suas empresas e falar sobre o papel
do marketing como ferramenta para auxiliar marcas e organizações a crescerem.
A abertura do Congresso será realizada pelo presidente da ADVB/RS, Daniel Santoro,
que dará as boas vindas aos cerca de 800 empresários, gestores e executivos de
marketing que são esperados para participar do evento. “Os profissionais de
marketing deveriam se reciclar e olhar a organização com os olhos do presidente. O
marketing atua na cadeia toda. Nós agregamos valor ao negócio e não podemos nos
restringir a área de comunicação”, afirma Santoro.
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As palestras iniciam às 14h10min com a palavra de Ricardo Vontobel, seguido por
Nelson Sirotsky, e por fim, Jorge Gerdau Johannpeter, às 15h50min, fará sua
apresentação.
A partir das 16h30min os três empresários se reúnem em um debate comandado
pela experiente jornalista Glória Maria, onde o público poderá participar com
perguntas. “Queremos oferecer à comunidade empresarial do Estado a oportunidade
de conhecer e discutir práticas consideradas de excelência no âmbito do marketing.
Será um momento raro para o desenvolvimento da cultura de marketing em nosso
estado, que é a grande missão da ADVB/RS”, diz Daniel Santoro.
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27 people like Coluna do Nenê.

A cenografia do evento tem assinatura de Vicente Saldanha e a operação do coffee
break, do Chef Lúcio.
PROGRAMAÇÃO:
12h30: Credenciamento dos participantes
14h00: Abertura – Presidente Daniel Santoro
14h10: Palestra Ricardo Vontobel
14h50: Palestra Nelson Sirotsky
15h30: Intervalo
15h50: Palestra Jorge Gerdau Johannpeter
16h30: Talk Show entre os palestrantes com perguntas do público
Mediação: Jornalista Glória Maria
17h30: Encerramento
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SEGUNDA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2011

Branding de Conexão
Destinado a profissionais que atuam em Administração, Marketing e
Publicidade, a Famecos/PUCRS vai promover a partir de agosto o curso de
Branding de Conexão. O curso, com uma carga horária de 360 horas, será
ministrado por professores com titulação como Doutor - Cristiane Mafacioli
Carvalho, Márcia Barcelos, Rosane Palacci Santos e Vinícius Sittoni
Brasil - como Mestre - Cássio Grinberg, Alessandro Almeida, André D
´Angelo, Martin Haag, Silvana Sandini e Ticiano Paludo, além da
Especialista Priscilla Guimarães. Inscrições até 30 de junho poderão ser
feitas na Secretaria de Pós-Graduação da Famecos.
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