
A importânciA dA

comunicAção 
e mArketing
Criado em julho de 2011, o 
GT-CoM (Grupo de Trabalho de 
Comunicação e Marketing) é uma 
excelente oportunidade para que 
sua empresa fique frente a frente 
com os principais nomes da im-
prensa especializada, da gestão 
de redes sociais e de marketing 
e possa influir na definição de 
posicionamentos da ANR sobre 
os temas de interesse do setor. 
O Grupo é formado por profissio-

nais de marketing e assessorias 
de comunicação e imprensa, e 
representa uma oportunidade 
para que os gestores possam 
estreitar relacionamentos com 
profissionais de interesse estra-
tégico para o negócio. Por es-
ses motivos, a sua empresa tem 
que estar presente nas reuniões 
mensais do GT-CoM. Confirme 
sua presença e/ou inscreva o seu 
representante no GT.

É fato que nenhuma marca che-
gou ao topo ou se sustenta na li-
derança sem uma boa estratégia 
de comunicação e marketing. Em 
tempos cada vez mais digitaliza-
dos, torna- se  essencial entender 
seu público e buscar formas ino-
vadoras para divulgação institu-

cional e de produtos, fidelização 
de clientes, relacionamento com 
fornecedores e a equipe interna. A 
comunicação e o marketing agem 
como ferramentas que auxiliam 
no cumprimento de metas e de-
finem como a marca quer se rela-
cionar com o mercado.

• Robert Halfoun 
Diretor de redação da Revista Gula
• Luciana Mastrorosa 
Editora da Revista Menu
• Horst Kissmann 
Diretor de redação da Prazeres 
da Mesa
• Prof. Dr. Roberto Gondo Macedo  
Especialista em Marketing Universidade 
Metodista 
• Adelaide Engler  
Consultora gastronômica, jorna-
lista e escritora 
• Ana Luisa Cunha 
Sócia da WSI MKT Digital

* Observação: algumas datas eventualmente podem ser alteradas, de acordo com 
a agenda dos convidados e palestrantes.

Visita de diretores da ANR aos editores do Caderno Paladar, do jornal O Estado de S. Paulo
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• Marcelo Quaz  
  Editor do Guia da Folha

» 01/04 - Terça
» 17/04 - Quinta
» 15/05 - Quinta 
» 11/06 - Quarta
» 17/07 - Quinta
» 21/08 - Quinta
» 18/09 - Quinta
» 16/10 - Quinta
» 19/11 - Quarta 
» 18/12 - Quinta

Agende-se pArA 2014!*

GT-CoM: soluções diversas eM CoMuniCação para 
o dia a dia do seu neGóCio

• Danielle Sardenberg 
Superintendente de Marketing do Itaú 
Personnalité

assoCiado, sua eMpresa já parTiCipou do GT-CoM?

Conheça aqui alguns  convidados que já estiveram no GT-CoM:

• Marta Barbosa  
  Redatora-chefe da Prazeres da Mesa

www.linhascomunicacao.com.brEste informativo é uma produção da Linhas Comunicação, agência de 
comunicação da Associação Nacional de Restaurantes.

As edições anteriores do Boletim  estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br 


