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Confira o Balanço do Curso Varejo de Moda da Academia
ABEST

No último dia 08, a ABEST (Associação Brasileira de Estilistas) em parceria
com o Istituto Europeo di Design (IED) promoveU curso sobre Varejo de
Moda, por meio da Academia ABEST de Formação Empreendedora.

Na ocasião, a palestrante Katherine Sresnewsky falou sobre o cenário do
mercado do varejo de moda e como ajustar suas estratégias e gestão para
oferecer um melhor serviço ao consumidor.

“Dinâmico e com excelente conteúdo sobre tendências de varejo, modelos
de negócios e oportunidades para a moda brasileira, o curso mostrou-se
ideal para empresas interessadas em trabalhar no mercado global, desde
iniciantes na exportação até empresas mais maduras no mercado
internacional. Considero a Academia Abest uma aliada fundamental do
Fashion Label Brasil, programa de exportação de moda da ABEST em
parceria com a Apex-Brasil, pois qualificação, conhecimento e troca de
experiências entre marcas a tornam muito mais competitivas no exterior”.
Isabel Tarrisse da Fontoura, Gestora de Projetos Setoriais, da Apex-Brasil.

“O curso foi excelente! A ministrante tinha total domínio do assunto e fez
uma apresentação dinâmica e muito informativa”. Renata Jorge (Fernando
Jorge)

“Gostei muito da metodologia do curso, dos assuntos abordados pelas
professoras. Uma verdadeira aula sobre gestão de varejo de moda. Estamos
cheias de ideias para implementar o conteúdo na prática”. Michelle Lima
(Blue Bird Shoes)
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“Curso incrível com profissionais extremamente capacitados, com um nível
de profundidade imenso e com muita bagagem interessante para ser
compartilhada. Estou muito satisfeita com o nível dos cursos oferecidos pela
Academia ABEST. Parabéns por escolherem tão bem os profissionais”. Thais
Vasconcelos (De Peça em Peça)

WWW.ABEST.COM.BR | MIDIAS@ABEST.COM.BR
ABEST - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTILISTAS

R. FIDALGA, 407A - 05432-070 São Paulo/SP - Vila Madalena.
FONE: +55 11 3256 1655 . FAX: +55 11 3255 9053

Caso não queira mais receber nossos emails, remova aqui.

Con ira	o	Balanço	do	Curso	Varejo	de	Moda	da	Academia	ABEST 	

2	of	2 24/04/2016	00:25You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

mailto:MIDIAS@ABEST.COM.BR
http://www.novapdf.com

