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CURS DE MÀRQUETING I VENDES

L'objectiu d'aquest curs és adquirir els coneixements necessaris per dur a terme campanyes de màrqueting
d'un producte determinat i donar suport en la venda d'aquest producte utilitzant les tècniques comercials
oportunes.
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DESENVOLUPAMENT I DURACIÓ

Aquesta formació té una durada estimada de 57 hores que es realitzarà en la modalitat de teleformació,

A  l'alumne  matriculat  se  li  facilitarà  unes  claus  d'accés  a  través  de  les  quals  es  podrà  connectar  a  la
plataforma d'aprenentatge on accedirà als continguts i activitats formatives.

L'alumne disposarà d'un tutor que farà el seguiment del seu procés d'aprenentatge, per poder garantir el
correcte desenvolupament del curs i resoldre tots els dubtes.

INVERSIÓ

420€

MÉS INFORMACIÓ

Informació i matrícules a Creantum Girona:

hola@creantum.com

Tel. 872 026 642
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