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Esta oportunidade você não pode perder
A ASCEA com o propósito de valorizar o aprimoramento profissional dos seus associados, promove a palestra
Marketing relacionamento - como instrumento de promoção e venda para profissionais de engenharia e
arquitetura.
Palestrante: Alcides Simioni. CEO Diretor executivo do Grupo OP de comunicação.
Dia : 29-5-2014
Horário: 19:00 hs
Local : Inspetoria Regional do CREA, Bairro Michel, Criciúma - SC
As vagas são limitadas , no máximo, 60 participantes.
Inscrições Gratuitas.
6o. EAT – Jantar Dançante de Engenheiros, Arquitetos e Técnicos – ano 2014
As Entidades de Classe dos Sistemas CONFEA/CREA e CAU da Região Carbonífera de Criciúma/SC,
AMREC, que congrega 11 municípios, têm a grata satisfação de convidá-lo para participar conosco do
almoço em comemoração ao dia dos profissionais, no dia 29 de novembro de 2014.
Assim como em outras edições passadas, onde tivemos sucesso e com a presença de grande número de
profissionais, familiares, amigos e demais convidados, viemos convidar para mais esta grandiosa festa.
Está aqui uma excelente oportunidade de nos encontrarmos, rever amigos e construir novas relações de
amizade aonde a ASCEA, juntamente com as demais associações, vem promover este jantar dançante de
confraternização dos Engenheiros, Arquitetos e Técnicos.
DATA: 29 de novembro de 2014 – sábado

LOCAL: Criciúma Clube

MARQUE NA SUA AGENDA
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Os Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos e amigos
estiveram presentes no 7o COSTELÃO CREDCREA, aberto
a todos, mesmos os não cooperados, e souberam se
divertir, encontrar os amigos e construir novas relações
de amizade.
A ASCEA foi representados em grande número e nossa
região Sul Catarinense marcou presença.
Na próxima não perca.
Por falar nisso, já abrisse uma conta no CREDCREA em
Criciúma ? Fale com a Daniela 3433.0286 na Inspetoria
de Criciúma.
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