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:. CURSOS ON LINE:
- PLANO DE NEGÓCIOS
- GESTÃO DE PESSOAS
- GESTÃO DE EQUIPES
- GESTÃO DE CARREIRA
- FLUXO DE CAIXA
- GERÊNCIA FINANCEIRA
- MKT DE SERVIÇOS
- MKT REL. E CRM
- GERÊNCIA DE MKT
- TÉCNICA DE VENDAS
- ADMINISTRAÇÃO DE RH
E MUITO MAIS...

NOVAS MUDANÇAS
>WILSON GIGLIO, contador, administrador de
empresas, consultor em gestão empresarial e
qualidade, palestrante e escritor. Com 38 anos
de experiência assume a Direção do portal
EMPREENDER PARA TODOS, cujo objetivo será o
de dar continuidade ao excelente trabalho que
vinha sendo feito pelo Ivan F. César durante os
últimos 5 anos.

-

.

QUEM SOMOS
CADASTRO BOLETIM

O portal EMPREENDER PARA TODOS passa a fazer parte do GRUPO “S.O.S”
EMPRESARIAL – CONSULTORIA E ASSESSORIA a partir deste mês.
O nosso objetivo continuará sendo o mesmo já praticado, ou seja: contribuir em
orientações e sugestões que ajudem o empresário e o empreendedor em todos
os seus negócios.

PUBLICIDADE
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
ASSOCIE-SE

A área de DOWNLOADS continuará gratuita para todos e ganhará mais artigos,
matérias e planilhas.

-

Os visitantes poderão se cadastrar ou não para fazerem estes downloads e
ganham, agora, o direito de se ASSOCIAREM (bronze / prata /ouro) para terem
acessos a mais recursos, mais planilhas, mais modelos e, principalmente,
CONSULTORIA com um valor exclusivo encontrado somente neste portal.
A idéia geral é que muitos empresários empreendedores tem muitas dúvidas em
relação a empresa, em todos os setores: administrativo, financeiro, comercial,
recursos humanos, legal, fiscal, tributário, industrial e manutenção. Muitas outras
tem dúvidas com relação a ISO e a qualidade; outras em formação de preço de
venda (markup), outras em custos, outras em gestão e assim por diante.
VENDAS
10 DICAS PARA
AGRADAR OS SEUS
CLIENTES: Vejo muitos
vendedores, e até gerentes, se
preocupando sempre em
agradar o chefe, o diretor, o
dono da empresa. Se eles
passassem o mesmo tempo
tentando agradar seus
clientes...
CRIATIVIDADE - A
GERÊNCIA DA
CRIATIVIDADE: A
habilidade de criar envolvendo fatores como
inovação e capacidade de
tomar decisões imediatas
sobre fatos novos...
================
Clique Aqui para ver este e
outros livros indicados pelo
Portal.

Com esta nova ferramenta o ASSOCIADO CREDENCIADO terá o direito de fazer
quantas consultas desejar (de acordo com o credenciamento escolhido) para
ajudá-lo a resolver os problemas internos da empresa. As respostas a estas
consultas serão completas e, quando exigirem, serão complementadas com
artigos / matérias / modelos e planilhas, quando for o caso.
Temos interesse que todos os empreendedores brasileiros tenham sucesso e
vamos trabalhar arduamente para que isto aconteça.
Portanto, você que agora está aqui, poderá nos ajudar a dar continuidade deste
trabalho bastando, para isto, divulgar o nosso portal para que outros
empresários possam usufruir dos mesmos benefícios que a sua empresa.
A partir de Agosto já estaremos totalmente em outro servidor (tem algumas
áreas em nosso portal que hoje não estão funcionando em razão desta
mudança, pelo que pedimos um pouco de paciência) e, outras, estarão entrando
no ar.
Contamos com a sua colaboração e compreensão.
Wilson Giglio
www.parceirodosempresarios.com.br
www.empreenderparatodos.com.br
www.sosempresarial.com.br
www.versatty.com
F. 11 2461.4841

Pensare
Consultoria
www.pensareweb.com.br

wilson.giglio@empreenderparatodos.com.br

ROGÉRIO VIANNA
FAZENDO AS CONTAS
DA EMPRESA
-Normalmente as empresas
são conduzidas por pessoas
que se perdem nos números,
não têm planejamento, não
dominam a formação de
preço...

- mais ENTREVISTAS

Palestras On Line
AULAVOX: excelentes
palestras e cursos on line. Veja
a programação.
Arquivos Zipados
Aqui você poderá baixar mais
de 80 arquivos contendo
eBooks, Planilhas,
Informações e Dicas sobre as
mais diversas atividades
empreendedoras e
empresariais...
-

HOME | ADMINISTRAÇÃO | ATENDIMENTO AO CLIENTE | COACHING | COMPORTAMENTO | COMUNICAÇÃO | CRIATIVIDADE
Produtos | EMPREENDEDORISMO | ENTREVISTA | ÉTICA | EXPORTAÇÃO | FINANÇAS | FRANQUIAS
LEGISLAÇÃO | LIDERANÇA | LOGÍSTICA | MARCAS | MARKETING | MARKETING PESSOAL | MOTIVAÇÃO | NEGOCIAÇÃO | PLANEJAMENTO
RECURSOS HUMANOS | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TREINAMENTO | VENDAS | VIDA DE EMPREENDEDOR | WEB MARKETING
Portal sobre Empreendedorismo e Gestão Empresarial
2005 - Empreender Para Todos - todos os direitos reservados

28/02/2010 10:05

