Sustentabilidade corporativa, como expandir
esse debate?
Evento promovido pela Epson busca ampliar discussão sobre conceito que vai além
da gestão de resíduos e da adoção de novas tecnologias
No próximo dia 11, das 9h às 10h30, a Epson promove o Transforma Talk, evento online
e gratuito, com foco na sustentabilidade corporativa. Este é mais um de uma série de
encontros que a empresa tem promovido a fim de conectar-se com seus clientes e
parceiros, levando conhecimento e apresentando soluções para seus negócios. Nesta
edição, os participantes contarão com a palestra de Saulo Chielle, especialista em
sustentabilidade corporativa e gestão de negócios.
“Com a suspensão das feiras e eventos presenciais, resolvemos realizar encontros
online para continuarmos fortalecendo as nossas parcerias. Diante da competitividade
e dinamismo do ambiente digital, criamos modelos curtos, objetivos e bem direcionados
ao nosso público alvo”, conta Cinthia Araujo, Gerente Regional de Marketing da Epson.
Nesta próxima semana, o encontro promovido pela Epson irá explorar o conceito de
sustentabilidade por meio de quatro pilares: Corporativo, Desenvolvimento Econômico,
Desenvolvimento Social e Preservação Ambiental. Para isso, a empresa convidou o
especialista no assunto Saulo Chielle que irá desmistificar alguns conceitos e gerar uma
maior compreensão das práticas sustentáveis a nível profissional e pessoal.
Além de palestra, o Transforma Talk contará também com apresentação das soluções
de impressão Epson para o ambiente corporativo, abordando seus principais benefícios
tecnológicos aliados a sustentabilidade. “O mundo exige um melhor aproveitamento dos
recursos naturais e o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e eficientes, o
mercado de impressão também demanda essa mudança e a Epson possui soluções
únicas que atendem essa demanda” conta Thiago Ribeiro, Gerente de Negócios da
Epson.
Para saber mais, acompanhe as apresentações e demonstrações que serão feitas
durante o Transforma Talk, as inscrições são gratuitas por meio do link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_f3zh8I4xQ7ebIVhHV2xB2Q
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