Projeto auxilia empreendedores
tirando dúvidas comuns do dia a dia
das empresas
Idealizador afirma que objetivo é auxiliar empresários e seus colaboradores, tirando dúvidas
relacionadas a diversas áreas das empresas
Redação, www.administradores.com.br, 4 de abril de 2011
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Foi lançado no último domingo (3), o projeto Mentor de
Negócios cujo objetivo é, através de mentores, auxiliar
empresários e seus colaboradores, tirando dúvidas
relacionadas a diversas áreas das empresas.

O projeto não tem fins lucrativos e, portanto, todos os
empresários e seus colaboradores podem usufruir dos
serviços sem custo algum. Basta se cadastrar e
acessar as áreas em que tem interesse.

"Sabemos que, tanto empresários como seus colaborares, têm dúvidas e precisam de informação e
capacitação para organizar e administrar melhor suas empresas. O nosso objetivo continua sendo o de
orientar e ajudar no desenvolvimento profissional de todos, principalmente para que as empresas brasileiras,
com enfase nas pequenas e médias, tenham instrumentos e ferramentas que possibilitem a sua ascensão no
mercado através das diversas informações", afirma Wilson Giglio, coordenador do projeto.

"Com esse objetivo convidamos a todos, não importa sua profissão, se é empresário ou se é colaborador.
Conheça-nos e aproveite", conclui.
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Ex-CEO da CocaCola relata em livro
como a marca mais
popular do mundo foi
construída

Empresas estimulam
fornecedores a
reduzirem impacto
ambiental

Vencedores do
prêmio MPE Brasil
serão conhecidos no
dia 4

Programa CDP Supply
Chain Brasil 2012
analisou como as
cadeias de valor se
comportam para mitigar
os impactos de suas
ações sobre as
mudanças climáticas

Empresas de oito
setores e duas
categorias especiais
serão premiadas; nesta
edição, foram mais de
38 mil negócios
inscritos

Loja cheia, caixa
vazio. Como
aumentar a
lucratividade em um
varejo movimentado?

Neville garante que não
conhece a tal "fórmula
secreta" do refrigerante;
livro foi lançado no
Brasil pela Editora
Prumo

Intenção de consumo
cai, mas os
consumidores
continuam visitando os
pontos de venda. Pelo
menos três fatores
devem ser considerados
para se obter resultados
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