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Cat ó lica lança curso execut ivo de Market ing de Vinho s

At ualidades

20 Fev 2012 < Início < Notícias

Trabalhos sobre o Set or

A Cat ólic a Port o Business Sc hool vai inic iar, no dia 9 de Març o, um c urso exec ut ivo de
Market ing de Vinhos.

Event os Vit iviníc olas

A aquisiç ão de c ompetênc ias e os objec tiv os do c urso são bem c laros: Domínio dos princ ipais
c onc eitos e ferramentas de marketing; c apac itaç ão para a definiç ão de propostas de v alor
c onsentâneas c om o merc ado dos v inhos; c apac itaç ão para a prov a de v inhos e à disc ussão das
suas qualidades c om téc nic os e leigos; sensibilizaç ão dos partic ipantes para a importânc ia da
diferenc iaç ão de produto e do func ionamento das c adeias de distribuiç ão atrav és da observ aç ão
do c omportamento do c onsumidor e do estudo de c asos prátic os; e c onhec imento da
div ersidade, c omplexidade e importânc ia do mundo v itiv iníc ola e dos fac tores de produç ão que
afec tam a qualidade final do v inho.
Os alunos deste c urso terão ainda a oportunidade de v isitar duas v isitas de estudo a empresas do
sec tor, nas quais poderão observ ar a aplic aç ão prátic a de algumas das matérias lec c ionadas nas
sessões presenc iais. As v isitas inc luirão uma c omponente téc nic o/c ientífic a e outra de
marketing.
Os destinatários princ ipais deste c urso são profissionais de empresas e outras instituiç ões do
sec tor v itiv iníc ola, c om formaç ão superior em Gestão, Enologia ou áreas afins, que pretendam
desenv olv er as suas c ompetênc ias profissionais na área de Marketing de Vinhos atrav és da
aquisiç ão de c onhec imentos c ientífic os e de c ontac to c om realidades empresariais do sec tor. A
realizaç ão do Curso Exec utiv o Marketing de Vinhos permite c ondiç ões espec iais de ac esso ao
Exec utiv e Master em Marketing.
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As insc riç ões para o c urso podem ser feitas até ao dia 6 de Març o (Fic arão em lista de espera e
sujeitos a v agas limitadas, as insc riç ões efec tuadas após o dia 2)
Agent es Ec onómic os
Font e: http://www.mariajoaodealmeida.c om / Maria João de Almeida
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