curso de extensão

CAMPANHA DE

SINDICALIZAÇÃO
DE BAIXO CUSTO

A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho realizará, em 12 e
13 de abril, das 9h às 18h, o curso de extensão
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO DE BAIXO CUSTO.
Destinado a dirigentes sindicais, aborda distintos aspectos
relacionados ao marketing para campanhas de sindicalização:
organização interna, pesquisa, propaganda, promoção e
atuação dos dirigentes e apresentação de experiências de
diversas categorias em vários estados. A atividade
oferece orientações práticas para a realização de
campanhas institucionais de baixo custo e trata das
possibilidades de realização de campanhas consorciadas.
As aulas serão ministradas pelo consultor Milton Pomar,
profissional de marketing com experiência nacional em campanhas sindicais e eleitorais. Com carga horária de 16 horas,
a atividade é presencial, realizada em dois dias.

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 16h
Aulas: 12 e 13 de abril de 2018
Horário: das 9h às 18h
Formador: Milton Pomar
Local: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Rua Aurora, 957, Centro - São Paulo/SP

(próximo ao Metrô República, saída pela rua do Arouche)

A realização do curso está sujeita à formação de turma
Valores por participante
Grupos de entidades
filiadas ao DIEESE

Inscrições
Até 30/03
A partir de 31/03

R$ 300,00
R$ 350,00

Obs.: Todos os valores são individuais

Até 4

A partir de 5

R$ 250,00 R$ 200,00
R$ 300,00 R$ 250,00

CONTEÚDO
- Diagnóstico da situação
- Pesquisas quantitativa e qualitativa de baixo custo
- Organização interna
- Planejamento de campanha
- Orçamento e retorno financeiro
- Argumentos e argumentação: pesquisa, elaboração
e treinamento de dirigentes e funcionários
- A atuação dos dirigentes
- Propaganda institucional: o que e como fazer
- Casos de diversas categorias em vários estados
- Campanhas regionais e estaduais

O curso será realizado em São Paulo, mas pode ser ministrado em outras localidades, desde que haja o número mínimo de inscritos. Para solicitar a
realização de cursos em outras cidades, entre em contato com a Escola DIEESE ou com o Escritório Regional do DIEESE (ER) mais próximo.

MAIS INFORMAÇÕES

www.escola.dieese.org.br | contatoescola@dieese.org.br | (11) 3821-2150 e 3821-2155

