
OBJECTIVOS

METODOLOGIA

DESTINATÁRIOS

TIMINGS

GESTÃO, MARKETING, 
RELAÇÕES PÚBLICAS, COMUNICAÇÃO...

Redes Sociais
FORMAÇÃO À MEDIDA 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

VALOR NÃO SÓCIOSVALOR SÓCIOS
70,00€

Aos valores apresentados acresce a Taxa de IVA em vigor.
 Valores indicados por/Formando

90,00€
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O objectivo central desta Acção de Formação da ANECRA visa potenciar as suas vendas e o seu
negócio, através de uma Comunicação Eficaz nas Redes Sociais, habilitando os profissionais do
mercado, com as ferramentas necessárias para o fortalecimento da presença da sua empresa e do
seu negócio na mente dos seus clientes, através da utilização das redes sociais e da abrangência que
estas permitem. 

Identificar e analisar os pontos frágeis da comunicação actual utilizada nas redes sociais. 
Reconhecer a importância de utilizar uma comunicação directa, eficaz, concisa e atempada. 
Alicerçar a comunicação de forma estratégica para o ambiente digital. 
Elaborar planos operacionais de marketing, respeitando as etapas de desenvolvimento e implementação.

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

4 HORAS |  9H00 - 13H00 | 

BLOCO I
 
A ENTIDADE NAS REDES SOCIAIS 
- Conhecer as Redes Sociais 
- A importância das redes sociais na estratégia do negócio
- Criação da Persona e do Posicionamento 
           - análise da concorrência 
 

BLOCO II
 
O CONHECIMENTO DO PÚBLICO-ALVO 
- Definição do Público-Alvo 
- Perfis de Público-Alvo 
- Ritmos de Comunicação 
- Tipos de Comunicação 
- Estratégias e Planeamento para comunicar 
- Estabelecimento de Objectivos por cada Rede Social

AVALIAÇÃO

PROFISSIONAIS...



FALE CONNOSCO...
+351 21 392 90 30
Telefone

patricia.paz@anecra.pt

email

Av. Gago Coutinho, 100 | 1749-124 Lisboa
morada

www.anecra.pt INSCREVA-SE AQUI

FORMAÇÃO

A ANECRA é uma entidade Formadora Certificada, com um vasto leque
de ofertas formativas em áreas multidisciplinares, que acompanham as
necessidades e as tendências de mercado.

SAIBA QUE...

mailto:patricia.paz@anecra.pt
mailto:patricia.paz@anecra.pt

