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FESPA Brasil oferece Espaço do Empreendedor aos visitantes
Visando trazer mais um benefício aos visitantes, a FESPA Brasil 2013, feira de comunicação visual, estamparia digital, serigrafia,
grandes formatos e sinalização, anuncia o Espaço do Empreendedor. Durante os quatro dias do evento, que acontece de 13 a 16 de
março no Expo Center Norte, em São Paulo, os visitantes contarão com um local onde será possível ao empresário tirar suas
dúvidas sobre negócios e, mais do que isso, conhecer novas oportunidades para otimizar seu trabalho. O consultor empresarial
Wilson Giglio estará no Espaço do Empreendedor auxiliando tanto quem planeja ingressar no mercado gráfico como os atuais
empresários que buscam por novas ideias e conceitos que possam ampliar e potencializar sua participação no mercado. Será um
espaço descontraído, onde Wilson Giglio irá tirar as dúvidas e dar dicas a todos que comparecerem. A quem pretende investir ou
aumentar sua participação no mercado, é a grande chance de ouvir as palavras de um especialista em empreendimento e conduzir
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sua empresa a negócios ainda mais lucrativos. Além do Espaço do Empreendedor, Wilson Giglio também vai ministrar palestras no
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Empresarial há 22 anos, embora já esteja na área há 42. Deu consultoria a mais de 700 empresas e possui projetos como o Portal

Congresso Internacional de Comunicação Visual e Impressão Digital. Vilson Giglio desenvolve trabalho de Consultoria em Gestão
dos Empreendedores (www.portaldosempreendedores.com.br). Quem ainda não se inscreveu para visitar a FESPA Brasil ainda
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pode participar através do site do evento. Lembrando que, paralelamente à FESPA Brasil, ocorre a ExpoPrint Digital 2013, maior feira
de impressão digital da América Latina.

Banco de Empregos
Dow nloads
Notícias
Mapa do Site
Fale com o Presidente

Visitantes Online
Nós temos 209
visitantes online

Newsletter
Quero receber informativos

RSS

Parceiros:

Apoio:

Assessoria de Imprensa – 22/02/2013

