
2. Estratégias de promoção – Nível intermédio

2. Visão geral

Objetivos de aprendizagem:

- conhecer a melhor estratégia de comunicação para alcançar o seu público-alvo

- aprender a escolher corretamente os canais de comunicação mais eficazes para 

passar uma mensagem

- conseguir construir um plano de comunicação integrada para a promoção da sua 

empresa e dos seus serviços/produtos no mercado.

Quer saber como alcançar o seu público-alvo? Quer saber quais são os melhores e mais 

populares canais de comunicação? 

O nível intermédio do curso sobre Estratégias de Promoção irá dar-lhe essas e outras 

respostas!

Lição 2.1 – O Plano Estratégico de Marketing

Nesta lição, iremos ver como desenvolver a melhor estratégia possível para aumentar o 

valor dos seus produtos e conseguir destacar-se da sua concorrência.

Lição - 2.2 O Plano de Comunicação Integrada ou Marketing-Mix

Nesta lição, iremos ver como escolher a combinação correta de canais de comunicação 

para promover a sua empresa.

Lição 2.3 - Canais de comunicação

Nesta lição, iremos ver como distinguir os melhores canais de comunicação em termos de

mensagem, público e objetivos.

Lição 2.4 - Como criar um plano de comunicação

Nesta lição, iremos ver uma das metodologias usadas para implementar um plano de 

comunicação eficaz

Lição 2.5 – Marketing estratégico: os termos certos 

Nesta lição, irá aprender os termos corretos a usar quando estiver a planear o seu plano 

de comunicação e a sua estratégia de marketing-mix.



Um exemplo prático?

Veja um exemplo concreto de um plano de comunicação para promover a sua empresa 

ou os seus serviços/produtos.

No fim do curso irá conseguir:

- definir uma estratégia de comunicação feita à medida do seu público-alvo

- escolher os canais de comunicação certos para a sua mensagem

- definir a combinação correta de canais de comunicação 

- construir um plano de comunicação integrada para a promoção da sua empresa e 

dos seus serviços/produtos no mercado


