TÉCNICAS DE ABORDAGEM
ESTRATÉGICA AO MERCADO
DATAS
25 de maio
1 e 8 de junho de 2018
09H30 – 18H30
INSCRIÇÕES
Até dia 23 de maio através do nosso site, por
email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
24 Horas de formação
195€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
No moderno, dinâmico e competitivo contexto empresarial em
que nos inserimos, torna-se necessário desenvolver sólidas competências de abordagem ao mercado, de modo a melhorar os
resultados comerciais, a notoriedade, e assegurar a identificação,
conquista e fidelização de novos clientes.
O QUE VAI APRENDER?
Pretende-se dotar os participantes de conhecimentos e ferramentas na área comercial e de marketing que permitam estabelecer
uma correta abordagem ao mercado, impulsionando o sucesso
comercial. Assim, no término da formação os intervenientes
deverão ter a capacidade de planear a atividade de Marketing,
Identificar os segmentos de mercado alvo, ajustar as estratégias
de comunicação, desenvolver os canais de venda e alavancar a
atividade comercial com sucesso.

A QUEM SE DIRIGE?
► Empreendedores e Empresários;
► Diretores Comerciais e de Marketing;
► Profissionais interessados nas áreas de comunicação,
vendas e marketing.

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Entenda o mercado e compreenda as expectativas dos
meus consumidores;
► Perceba o melhor método para vender os meus produtos
e serviços;
► Saiba como aumentar a notoriedade da sua empresa;
► Consiga estabelecer uma estratégia competitiva;
► Seja capaz de integrar o marketing na estratégia da
empresa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
►
►
►
►
►
►
►
►

Técnicas de Abord

Planeamento da atividade de marketing;
Avaliação do potencial dos mercados;
Definição dos objetivos e a segmentação;
Preparação da comunicação;
Definição da vantagem competitiva;
Dinamização e fidelização de clientes;
Táticas de captura de mercado;
Marketing-Mix.

FORMADOR
NUNO RAMOS

FORMADOR
INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

► Consultor Especialista e Formador, com mais de 10 anos de
experiencia nas áreas de Marketing, Estratégia e Atividade
Comercial, com especial incidência nas PMEs do setor das
novas tecnologias;
► Ocupou diversos cargos de Direção em empresas de
Telecomunicações, Banca e Retalho;
► Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra;
► Professor assistente na Coimbra Business School (ISCAC).

