Brasília - DF

curso de extensão

O Escritório Regional do DIEESE no Distrito Federal (ER-DF) e a Escola
DIEESE de Ciências do Trabalho realizarão, em 6 e 7 de dezembro, o
curso de extensão MARKETING SINDICAL.

MARKETING

SINDICAL
Valor: R$ 300,00 | R$ 250,00 (sócios)
*Descontos especiais para entidades filiadas ao DIEESE

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 16h
Aulas: em 6 e 7 de dezembro de 2017
Horário: das 9h às 18h
Local: Sindicato dos Professores do Distrito Federal
(Sinpro-DF)
SIG, Quadra 6, Lote 2.260 - Brasília/DF
A realização do curso está sujeita à formação de turma

A atividade é voltada para dirigentes e assessores sindicais.
O curso permite refletir sobre a propaganda, a publicidade e o marketing
utilizados pelo movimento sindical, empresas, entidades empresariais e
governos, e identificar como trabalhar essas áreas com melhores resultados
e custos menores. Apresenta propostas para melhorar a Comunicação
sindical, investindo mais em Propaganda, para aumentar a participação em
assembleias e nas lutas lideradas pelos sindicatos. O curso apresenta ainda
vários casos de campanhas de sindicalização, salariais, de lutas e eleitorais,
e como realizar essas campanhas com poucos recursos.

CONTEÚDO
- O que é marketing político
- Informação, convencimento e motivação
- Motivar e auto motivar-se
- Propaganda subliminar, ideológica, política
- Politização da comunicação
- O domínio da propaganda
- Endomarketing
- Indústria cultural e entretenimento
- Promoção reduz custos
- Argumentação e elaboração de argumentos
- Estratégia e planejamento de propaganda
- Campanhas institucionais de baixo custo
- Campanhas salariais e de sindicalização
- Campanhas eleitorais e de lutas

As aulas serão ministradas por Milton
Pomar, profissional de marketing com ampla
experiência em campanhas sindicais e
eleitorais.
Com carga horária de 16 horas, as aulas
serão presenciais, divididas em dois dias (6
e 7 de dezembro), das 9h às 18h, em
Brasília.

MAIS INFORMAÇÕES
contatoescola@dieese.org.br
(11) 3821-2150 e 3821-2155

