
Outubro 2013 CONVITE
        

Convidamos para a palestra:
Técnicas de Comunicação Visual para Empreendedores
30 de Outubro de 2013, das 09:00 as 12:00 no Plug & Work
Av. Nova Independência, 1061 – Brooklin Paulista – São Paulo 

- RSVP: marketing@swisscam.com.br ou no telefone 11-5683-7447 com Mariana Badra

Favor informar Nome da Empresa, Nome completo do participante, Endereço de email

- Entrada franca. Vagas limitadas. Confirmação até o dia 25 de Outubro

- Estacionamento: No restaurante Fogo de Chão da Av. dos Bandeirantes, 538 ou
Millenium Park na Rua Kansas, 1.468

- Idioma oficial da palestra: Inglês 

Um dos grandes desafios do empreendedor é literalmente ‘vender o peixe’.

Nesta palestra será apresentado como a técnica de comunicação visual facilita tanto
processos complexos como a construção de um plano estratégico e analise de
alternativas, como também no momento de venda do projeto a clientes ou potenciais
investidores ou como esclarecer seu ponto de vista durante discussões em grupo.

O palestrante será Martin Eppler, professor de comunicação e gestão de mídias na
Universidade de St.Gallen (Suíça), onde ele também é diretor executivo do
=mcminstitute, Institute for Media and Communications Management. Ele desenvolve
pesquisa nas áreas de gestão, visualização e comunicação do conhecimento e foi
professor convidado em varias universidades na Ásia e na Europa. Foi consultor para
organizações como a Nações Unidas, Philips, UBS, the Swiss Military, Ernst & Young,
KPMG, Swiss Re, Daimler e outras. Martin Eppler é autor do livro Sketching at Work,
que será publicado em breve no Brasil. Sua pesquisa foi citada em revistas como
Business Week e Harvard Business Review.

A Universidade de St.Gallen (Suíça) fundada em 1898, hoje, a universidade educa
7.300 estudantes de 80 países nas áreas de Administração de Empresas, Economia,
Direito e Ciências Sociais em graduação, pós-graduação/mestrado e doutorado. A
universidade possui as acreditações EQUIS e AACSB. O seu programa de Master em
Estratégia e Gestão Internacional está em 1º. Lugar no ranking do Financial Times.
Como parte do processo de internacionalização, a HSG conta com hubs em Singapura
e São Paulo. Para mais informações:

www.unisg.com.br 

Realização: 

Apoio: 

The HSG Hub Office in Sao Paulo: www.unisg.com.br
Phone: +55 (11) 5683 7449
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