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Executivo gaúcho cria método para
facilitar migração para mercado digital

 

O método e-Commerce Vencedor foi criado pelo executivo de Tecnologia da
Informação, Ulisses Giorgi, que depois de muitos anos conduzindo equipes
da Dell na Índia, EUA, Irlanda e Brasil decidiu dedicar 100% do tempo ao
próprio negócio online e se deparou com novos desa�os.

“Havia cursos focados somente na gerência ou em uma parte especí�ca da
criação de um e-commerce. As pessoas saiam dos cursos sem conseguir

Após 40 dias, servidores de Porto
Alegre suspendem greve

O ministro das Cidades manda carta
a Temer pedindo demissão

Michel Temer se reuniu com o
ministro do Supremo Gilmar Mendes,
no Palácio do Jaburu, fora da agenda
o�cial

O senador Aécio Neves disse que a
candidatura de Luciano Huck à
presidência da República signi�caria
“a falência da política”

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o
Vitória-BA e se manteve na vice-
liderança do Campeonato Brasileiro

A Petrobras reverteu o prejuízo e
lucrou mais de 250 milhões de reais
no 3º trimestre deste ano
 

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 266
milhões no 3º trimestre, informou a estatal nesta
segunda-feira (13), revertendo o prejuízo de R$
16,4 bilhões registrado no mesmo i...

 

 

 

 

Ulisses Giorgi. Foto: divulgação
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seguir adiante”, destaca o Ulisses.

Assim, o executivo gaúcho decidiu encurtar caminho para quem pretende
entrar no mercado online, usando inteligência digital e evitando que
percam tempo com erros comuns. En�m, desmisti�car o e-commerce.

Como acessar? O método e-Commerce Vencedor é detalhado pelo próprio
executivo em curso com duração média de 3 meses (porque depende da
disponibilidade de quem faz) , incluindo aulas ao vivo a cada 15 dias. Os
participantes saem com certi�cação ao �nal.

As inscrições estarão abertas entre os dias 21 e 26 de novembro, com início
imediato a partir da con�rmação da matrícula. O investimento é de R$947
em várias condições de pagamento.

Compartilhe:

O Brasil terá regras trabalhistas mais
�exíveis que a Europa e a Argentina

Três pessoas morrem em acidente na
BR-386, em Soledade

Enem 2017 tem segundo dia de
provas neste domingo com
matemática, física, química e biologia

Cai o técnico do Inter: na reta �nal da
Série B, Guto Ferreira não resistiu ao
empate colorado em 1 a 1 com o Vila
Nova-GO

Sete brasileiros integram a lista dos
100 melhores jogadores sub-20 do
mundo

Em vídeo, Temer diz que nova lei
“amplia horizontes” para o emprego

O senador Aécio Neves disse que o
PSDB sairá do governo Temer “pela
porta da frente”

A Procuradoria-Geral da República
con�rma denúncia contra o “homem
da mala da JBS/Friboi”

O novo diretor da Polícia Federal
disse que a corrupção no País é
“sistêmica” e que ampliará a
Operação Lava-Jato

Congresso dá “feriadão” de uma
semana para deputados e senadores
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