A SDA Bocconi celebra a excelência italiana através de três programas de mestrado
internacionais
XXXX, 20 de julho de 2015 /PRNewswire/ -- A SDA Bocconi, a Escola de Gerenciamento
líder na Itália e a única Escola italiana presente em todas as mais importantes classificações
internacionais (Financial Times, Bloomberg Businessweek, The Economist, Forbes), se
estabeleceu como uma líder europeia na área da educação.
Para visualizar o comunicado para a imprensa em multimídia, clique aqui:
http://www.multivu.com/players/English/7576251-sda-bocconi-master-programs/
Inspirada pela herança cultural da Itália, a Escola de Gerenciamento SDA Bocconi mostra sua
especialização em três destaques da Excelência Italiana: artes, moda e design e alimentos e
bebidas.
"A herança cultural da Itália merece ser compartilhada com as novas gerações". Com estas
palavras, Bruno Busacca, Reitor da SDA Bocconi, salientou o compromisso da Escola com a
excelência italiana. Sendo há muito tempo um centro de moda & design, alimentos & bebidas
e artes & cultura, Milão é o campus ideal para descobrir as forças que caracterizam a Itália,
permitindo que a SDA Bocconi reúna negócios e inovação com a incomparável riqueza da
herança cultural italiana".
O apoio da Altagamma, uma associação de companhias italianas internacionalmente
renomadas operando no mercado de alto padrão, amplia o crescimento profissional dos
alunos: muitos líderes empresariais de companhias de grande sucesso deram aulas juntamente
com professores residentes e visitantes. Além disso, a rede de ex-alunos constitui uma
comunidade de profissionais com os quais você pode conversar e compartilhar sua
experiência.
Investindo na excelência italiana, três programas de mestrado fortalecerão a herança cultural
e as habilidades profissionais dos participantes.
O Mestrado em Moda, Experiência & Gerenciamento de Design (MAFED - Master in
Fashion, Experience & Design Management) é direcionado para a cultura da criatividade
voltada para resultados. Você receberá educação especializada em gerenciamento e
ferramentas em uma das capitais mundiais da moda & design, local onde muitos dos eventos
de grande destaque são realizados todos os anos.
O Mestrado de Gerenciamento e Administração de Artes (MAMA - Master in Arts
Management and Administration) tem o objetivo de apoiar a inovação artística e o
desenvolvimento cultural em todo o mundo. Milão lhe dará exposição a um ambiente cultural
emocionante e globalmente famoso, bem como será a base perfeita para explorar um país que
teve enorme influência nas artes durante toda sua longa e significativa história.
O Mestrado de Gerenciamento de Alimentos & Bebidas (MFB - Master of Management in
Food & Beverage) se concentra no gerenciamento de A&B e companhias relacionadas, tais
como restaurantes, hotéis, resorts e varejistas avançados a partir de uma perspectiva

inovadora e efetiva. Você fará parte de um ambiente dinâmico e participará de visitas às
companhias e viagens a locais em toda a Itália.
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