Professor Gretz retorna a São Joaquim proferindo uma nova palestra motivacional
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São Joaquim – Será dia 12 de novembro próximo, segunda-feira, a palestra “Como atingir e
superar as metas com entusiasmo”, do renomado palestrante Professor Gretz. A palestra
acontecerá no Centro de Eventos
Newton Stélio Fontanella, às 19h30, e os
ingressos podem ser adquiridos a R$ 35,00 nas rádios Nevasca e Difusora e na Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) de São Joaquim.
“A ideia é motivar as pessoas para a qualidade e excelência na prestação dos serviços,
atendimento e satisfação do cliente como armas poderosas de fidelização, o entusiasmo como
forma de alavancar as vendas, a viabilização de novos talentos da organização”, afirma o
palestrante Gretz.
Sobre o Professor Gretz
Nascido em Itapeva, interior de São Paulo, desde cedo trabalhou na roça e na feira, ajudando
seus pais. Aos 20 anos, foi para a capital paulista, formou-se em Administração de Empresas e
trabalhou em grandes empresas como diretor de Recursos Humanos.Formou-se também em
História e lecionou em cursos de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina.
Administrador de Empresas, exerceu cargos de liderança na Volkswagen do Brasil e
assessorou a diretoria em Programas Motivacionais para a Qualidade, até tornar-se
palestrante.
O palestrante possui em seu currículo uma vasta cartela de clientes e grande experiência
profissional. Entre os clientes é possível destacar Mercedes Benz, Scania, Volkswagen, Ford,
General Motors, Fiat, Petrobrás, Shell, Rede Globo, Usiminas, Carrefour, Brahma, Skol, Alcan,
Banco de Boston, Citibank, Bradesco, Itaú, Banco Multiplic, Nestlé, American Express e
Credicard. Gretz é autor de 14 livros, entre eles “Voando com a Águia”, que foi utilizado pelo
técnico Luiz Felipe Scolari para motivar a seleção portuguesa de futebol na Copa do Mundo de
2006.
Serviço:
Palestra: “Como atingir e superar as metas com entusiasmo”
Palestrante: Professor Gretz.
Data: 12 de novembro de 2018 – Segunda-Feira
Local: Centro de Eventos Newton Stélio Fontanella – São Joaquim - SC
Horário: 19h30.
Ingresso: R$ 35,00 – pode ser adquirido nas rádios Difusora e Nevasca, na Acisjo e na CDL
de São Joaquim.
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