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Na próxima segunda-feira (18), será realizada, em Porto Alegre, a aula Como Criar uma Loja Virtual e Garantir Boas
Vendas - Entenda os Passos dos e-commerce de Sucesso e Crie o seu. O evento será no Largo Visconde de Cairu, 17, das
19h30min às 22h, e as vagas são limitadas. A entrada é um quilo de alimento não-perecível.
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para quem pretende montar um e-commerce. O ministrante será Ulisses Giorgi, executivo de TI que coordenou equipes
da Dell na Índia, Irlanda, EUA e Brasil, com parceria do administrador Daniel Agnese.
O evento é organizado pela empresa Lucro Digital. Outras informações podem ser obtidas neste site.

Mais sobre:

serviço

internet

venda

e-commerce

RECOMENDADOS

Recomendado por

Momentos inesperados!
Elas foram pegas no
agra!

O que você faria para
pagar suas contas? Saiba o
método que vai ajudar

Irmão do ator Chay Suede
sofre acidente e está na
UTI

iPad Pro vendido por R$
280 Público brasileiro
descobre como obter…

Morre Eduardo Carneiro,
ator de "O Outro Lado do
Paraíso"

Com tranças e seios à
mostra, ensaio sensual de
Kim Kardashian gera…

Desa omundial

Rincón Red

Empiricus Research

COMENTÁRIOS

https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2017/12/aula-sobre-como-criar-uma-loja-virtual-sera-realizada-na-segunda-feira-em-…

2/5

