Curso de Administração,
Empreendedorismo, Matemática
Financeira e Gestão Comercial na ASJ Agência e Treinamentos
R$ 100,00
Curso de Administração, Empreendedorismo, Matemática Financeira e Gestão
Comercial na ASJ - Agência e Treinamentos

No Curso de Empreendedorismo você aprenderá a traçar metas e objetivos sobre seu
negócio e ainda ficará fera no fluxo de caixa, marketing, plano de negócio e muito mais
...
No Curso de Matemática Financeira você aprenderá a utilizar as funções da calculadora
HP 12C, além de compreender conceitos da matemática financeira e sua aplicação no
mercado financeiro e muito mais ...
No Curso de Gestão Comercial você aprende a lidar com as principais atividades
econômicas dentro de uma empresa, preocupando-se e planejando estratégias que
busquem aumentar não só a produtividade, mas também a rentabilidade do negócio.
Este curso pode ser ser feito por profissionais que já estejam no ramo administrativo e
buscam aprimorar os seus conhecimentos, a fim de descobrir novas ações para gerir
melhor o aspecto comercial da empresa.
Podendo ser aplicado em diversas áreas: logística, marketing, finanças, transação
comercial, negociação e muitas outras. Assim, você se torna um profissional capacitado
para entender todos os processos internos e externos de um negócio.
Após terminar o curso de Gestão Comercial, você pode seguir várias carreiras, como as
seguintes: Vendas, Representação comercial, Direção comercial, Consultoria,
Assessoria e Trabalho autônomo.
Mesmo com a crise financeira ? que atualmente desestabiliza a economia brasileira, o
profissional que fez o curso de Gestão Comercial sabe como criar mais estratégias para
as empresas alcançarem o sucesso !
Temos também Cursos de Administração, Portaria, Hotelaria e Turismo e Cursinho
Preparatório da OAB e muito mais !!!
Entre em contato ou Adicione nosso WhatsApp e obtenha mais informações agora

mesmo !
ASJ - Agência & Treinamentos
Endereço: Sergipe, 67 - Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo - SP, 09770-080
Telefones: (11) 3426-8602 / (11) 3436-2986 / (11) 4123-0488 / WhatsApp (11) 9
8360-0778

Informações do Anúncio
País: Brasil
Estado: SP
Cidade: São Bernardo do Campo
CEP: 9770080

