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Clube de
Vantagens

ACE Caçapava realiza palestra sobre Liderança para empresários

No dia 12 de julho aconteceu a palestra “O líder com 

mente de mestre”, com Maurício Roberto Tomé que 

abordou o tema Liderança e contou com a presença de 

cerca de 70 pessoas. 

Maurício esteve à frente das Redes Jô Calçados e Foot 

Company, acumulando 26 anos de experiência em 

varejo de calçados.

Após o evento, todos participaram de um descontraído 

coquetel. 

1. Normalmente, o evento é gratuito. 

2. É sempre uma fonte de informação para 

melhorar o seu negócio e/ou o seu perfil.

3. Tem sempre uma confraternização onde 

você petisca e bebe com descontração.

4. E o ponto principal que nenhum empresário 

pode negligenciar: a ACE é um ambiente 

para NETWORK. Cada pessoa que participa é potencialmente um consumidor, como pessoa 

física e pessoa jurídica. Ou seja, você tem a possibilidade de vender para uma ou outra ou para 

ambas as pessoas. Você também pode encontrar algum produto ou serviço que precisa para 

você particularmente ou para sua empresa aqui mesmo na cidade.

Então... você quer mesmo melhorar os seus negócios? Conhecer outros empresários em um 

mesmo local e horário? Poder conversar com esses colegas em um ambiente descontraído, 

sem a pressão de uma reunião formal, naturalmente estreitando esse relacionamento? 

Pense nisso. Muitos associados já pensaram e estão aproveitando essa oportunidade. 

MOTIVOS PARA

VOCÊ PARTICIPAR 
DOS EVENTOS DA 

ACE CAÇAPAVA

Participe. E lembre-se de sempre trazer cartões de apresentação da sua empresa.
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Capacitação Empresarial

Eventos gratuitos realizados pela ACE em parceria com o Sebrae e a Prefeitura Municipal. Inscrições: (12) 3224-3009

Oficina

Ganhe mercado

09 de agosto às 18h00

Oficina

Sei Formar Preço

30 de agosto às 18h00

OFICINA
SEI FORMAR

PREÇOPREÇO
NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE! $$$$$$$

Marketing

24 de julho

14h00 e 15h00

Redes Sociais
Plano de Marketing
Estratégia de Varejo
Vendas e Marketing

Recursos Humanos

20 de julho

14h00 e 15h00

Gestão de Pessoas

Avaliação de desempenho; 

Feedback; Clima Organizacional; 

Capacitação e Desenvolvimento; 

Motivação de Equipe; Liderança

Recrutamento e seleção

Anúncio de vaga; Entrevista; 

Seleção

Agende seu horário pelo Whatsapp (12) 99679-1706

Consultorias
ACE Caçapava

O atendimento é individual, exclusivo para 

associados, gratuito e realizado na ACE por 

profissionais especializados. Você agenda seu 

horário e durante 1h00 pode tirar suas 

dúvidas sobre os temas que escolher. Confira 

ao lado as datas e horários e algumas 

sugestões de assuntos.

VANTAGENS

ASSOCIADO
ACE TEM MAIS

Clique e saiba mais
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