Garanta o seu
sucesso com
a Escola de
Empreendedores!

EE44

ESCOLA DE
EMPREENDEDORES

O Shopping Gallo é o primeiro Shopping
completo da região da 44. Além de toda
a estrutura física, as facilidades de aquisição e
a parceria ﬁrmada nós investimos no seu
conhecimento. Estamos pronto para a
realização do seu sonho e nós queremos que
você esteja preparado para encarar todos os
desaﬁos que o mercado nos proporciona.
Aﬁnal, o seu sucesso é o nosso sucesso!

O que é a escola
de empreendedores?
A escola de empreendedores da região da 44 é um projeto inovador do
Shopping Gallo e criada em parceria com o SEBRAE, para oferecer,
primeiramente aos nossos lojistas e posteriormente para a região,
uma estrutura completa de capacitação nas áreas de gestão, inovação
e planejamento com o intuito de fortalece-los e prepara-los para gerir

Organização e idealização:

seu novo negócio.
O espaço ﬁxo da escola dentro do Shopping já está quase pronto!
Contará com uma programação gratuita, além de atendimento do
SEBRAE para esclarecimentos quanto a regularização, consultorias nas
áreas jurídica, ﬁnanceira e de planejamento estratégico.
O local será um espaço destinado ao conhecimento e onde será criada
uma ponte entre as instituições de capacitação e os empreendedores
do Shopping e da região.
Aﬁnal, investir no conhecimento é investir no seu negócio!

EE44

ESCOLA DE
EMPREENDEDORES

Em breve
a segunda fase
do projeto!

Em sua primeira fase, a EE44 preparou os lojistas do Shopping Gallo para abrir
seu negócio com excelência, de forma segura e consistente.
A segunda fase do projeto já está em planejamento, com o objetivo de preparar
o lojista para receber seus clientes, organizar a logística de sua loja e aumentar
suas vendas!
O que você gostaria de aprender com a EE44? Sua opinião é fundamental para a
eﬁcácia deste projeto.
Mande sua sugestão para o e-mail: marketing@shoppinggallo.com.br ou pelo
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Whatsapp: (62) 99647-4884
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Conheça os
nossos parceiros

EE44

ESCOLA DE
EMPREENDEDORES

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

O Serviço Social da Indústria (SESI) é uma

O Senac Goiás atende a população goiana em

Empresas (Sebrae) é uma entidade privada sem

Instituição do Sistema Federação das Indústrias

diversas modalidades de cursos livres, técnicos,

ﬁns lucrativos. É um agente de capacitação e de

do Estado de Goiás (Fieg) e se consolidou como

de extensão, de graduação e pós-graduação

promoção do desenvolvimento, criado para dar

uma marca de responsabilidade social, ao

presencial e a distância. Desenvolve também

apoio aos pequenos negócios de todo o país.

promover de forma integrada educação, saúde e

atendimento especíﬁco para empresas, com

segurança no trabalho, lazer e cidadania, com

palestras,

qualidade reconhecida pela comunidade.

customizadas,

Quer saber mais sobre a instituição e os seus
serviços? Acesse: www.sebrae.com.br

seminários,
conforme

workshops,
a

oﬁcinas

necessidade

e

particularidade de cada organização.
Quer saber mais sobre a instituição e os seus
serviços? Acesse: www.sesigo.org.br

Quer saber mais sobre a instituição e os seus
serviços? Acesse: www.go.senac.br
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