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ESTRUTURA DO PROGRAMA
Níveis e Contextos Formativos
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100% ONLINE

Academia de Internet Marketing, Marketing Digital, e
Desenvolvimento Pessoal é um programa de formação que
tem como principal objetivo fazer com que pessoas comuns
tenham resultados extraordinários nas suas vidas utilizando o
poder da internet como veículo.
Pioneira neste conceito a academia oferece a extraordinária
vantagem de qualquer formando poder interagir com o
mentor como se de uma aula privada se tratasse, o que
potência exponencialmente o desenvolvimento e o acerto de
todo o conhecimento adquirido.
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MÓDULOS DE FORMAÇÃO ««

1º Módulo
Estratégia Digital;
- Domínio;
- Alojamento;
- E-mails corporativos;
- Activação de um Blogue profissional em WordPress.
2º Módulo
Definição e produção de conteúdo;
- Criação da imagem de marca;
- O que é conteúdo escrito, em vídeo, e em imagem;
- Aplicação prática e diária de conteúdo em vários formatos;
- Tratamento de imagem.
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MÓDULOS DE FORMAÇÃO ««

3º Módulo
E-mail marketing;
- Ativação, e configuração do Autorresponder;
- Estratégias de comunicação digital orientadas para
resultados;
- Criação de listas.
4º Módulo
Redes Sociais;
- Criação de perfis;
- Estratégia de comunicação;
- Syndicancia de conteúdo;
- Marketing Construtivo e Marketing Destrutivo.
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MÓDULOS DE FORMAÇÃO ««

5º Módulo
Formação ;
- Realização e participação em Webinários e Hangouts;
- Realização e produção de Ebooks;
- Realização e produção de Formações;
- Gestão de equipas Online.
6º Módulo
Criação de um produto digital;
- Planificação;
- Desenvolvimento;
- Concretização;
- Promoção;
- Distribuição.
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FAQ
Qual a Duração da Academia?
A academia tem a duração de 2 meses.
São 20 aulas (mínimas), distribuídas por 8 semanas, feitas
em contexto digital (no formato hangout, ou qualquer outro a
anunciar), e em horário pós laboral (depois das 22,30).

Quem deve frequentar a Academia?
Todos os empresários, empreendedores, ou pessoas que, não
pertencendo a nenhuma destas categorias (ainda) desejem
dar vida a uma ideia ou sonho, devem investir tudo o que for
necessário para frequentar esta academia.
A Academia foi desenhada tendo como base o preenchimento
de uma grande lacuna detectada neste ambiente formativo –
os Resultados. A percentagem de sucesso de pessoas que
adquirem formações na internet, é inferior a 2%.
Esta realidade deve-se ao facto da falta de competências que
maior parte das pessoas que compram formações tem, para
lidar com todo este mercado. Nesse sentido, e porque
percebemos que é muito mais fácil seguir um tutor,
desenvolvemos este modelo em formato de aula (com acesso
ás gravações – ao curso em formato de vídeo), para
aumentar drasticamente taxa de sucesso de todos os
formandos.
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FAQ
Como e onde posso aplicar esta formação?
Tudo o que aqui vais recolher serve um único propósito,
viveres uma vida com mais sentido, significado, e plena de
resultados para que possas, junto de quem mais amas e te
merece, proporcionar momentos com mais qualidade de vida.
Nesse sentido, caso tenhas um negócio, um projecto, uma
ideia, ou até mesmo não tenhas nada definido ainda, podes
(e deves), frequentar a Academia pois não só vais ficar por
dentro de todas as práticas, conhecimento, e competências
para comunicares eficientemente através da internet, como
vais perceber de que forma, e a partir do “nada” se criam
ideias que vendem.

Para além das 20 aulas tenho mais algum apoio?
Sim.
A participação na Academia, por si só, garante a integração
em grupos de trabalho prontos a ajudar todos os que tenham
mais dificuldades.
As 20 aulas distribuídas pelos 2 meses, são as mínimas
obrigatórias. Podendo ser necessária a realização de algumas
aulas extra que serão anunciadas no decorrer do curso,
consoante a sua necessidade.
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FAQ
Será que isto tudo funciona?
Através da formação, e com um plano comprovado dos seus
resultados, acompanhamos todos os formandos durante
estas 8 semanas de forma intensiva, dedicada, e
personalizada, garantindo, não só a aplicação prática e diária
de todos os ensinamentos como a afinação das suas
estruturas, de maneira a que produzam os resultados
desejados.
Acreditamos piamente que a melhor forma de crescermos de
maneira sustentada, tem a ver com a total satisfação de
todas as vidas que diariamente tocamos. Assim, não só
finalizamos este conceito, como aumentamos drasticamente
a probabilidade das referências.
Tratamos de Liberdade, no seu significado mais profundo.
Torna-se neste contexto imperioso que a formação, como
matriz basilar de qualquer estágio de aquisição de
competências, seja reconhecida como a “mãe” dessa
liberdade.
Convictos que viver é muito mais do que simplesmente existir,
queremos com esta inovadora, ousada, e arrojada maneira
de chegar às pessoas, muni-las com o conhecimento
necessário para que sejam livres.
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FAQ

Caso não consiga assistir a uma aula, o que faço?
Todas as aulas são gravadas, ficando as mesmas dentro do
nosso back office. Podem ser vistas sempre que necessário,
e quantas vezes forem precisas.
Vão existir também actualizações constantes a todo o
conteúdo partilhado. Razão pela qual, mesmo frequentando
assiduamente todas as aulas, devemos “visitar” o nosso back
office de vez em quando.
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FAQ
O que vou aprender na Academia?
– Definir, abordar, e trabalhar o nosso Marketing de Atração, de
forma a que possamos ser procurados, seguidos, e
solicitados, em vez do contrário;
– Montar e afinar uma “Super Estrutura” de marketing digital
orientada para grandes resultados;
– Criar uma imagem profissional e atrativa na internet;
– Eliminar definitivamente comportamentos e práticas que,
para além de não funcionarem nem trazerem nenhuns
resultados, prejudicam gravemente a nossa imagem;
– Definir, montar, e solidificar a nossa marca, e aprender a
comunicá-la em contexto digital;
– Definir a nossa Missão (o nosso “porquê”) e torná-lo
apetecível aos olhos das outras pessoas;
– Trabalhar em ambiente de networking usufruindo de todas as
vantagem que a integração nesta comunidade de
empreendedores digitais oferece;
– Criar, montar, e comunicar produtos ou serviços próprios;
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FAQ
O que vou aprender na Academia?
– A dar formação em contexto digital, e ser reconhecido/a
como uma autoridade dentro da sua área;
– Quais as melhores redes sociais para se trabalhar, e em que
contexto devo comunicar em cada uma delas, de forma a que
tenha mais e melhores resultados;
– A produzir conteúdo de excelência, e partilhá-lo por toda a
internet;
– A activar várias fontes de rendimento, enquanto desenvolvo
com foco a minha actividade principal;
– A Desfrutar de um estilo de vida livre, usufruindo do poder
libertador que uma actividade desenvolvida através da
internet oferece.
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FAQ
O que saberei fazer no final?
No final do programa, cada formando estará apto a montar
não só toda a estrutura inerente a qualquer actividade que se
queira desenvolver através da internet, como delinear a
respectiva estratégia que qualquer negócio deve ter caso
queira “vingar” nesta realidade económica.
Neste seguimento, e desmontando um pouco a estrutura do
programa no que diz respeito à estrutura, os formando
saberão de raiz como iniciar a montagem de uma estrutura
digital.
Vou saber:
– Quais os primeiros passos que qualquer pessoa têm que
efectuar para dar vida à sua estrutura;
– A importância de um domínio, alojamento, e como se
trabalham os seus “back oficies”;
– A diferença entre um blogue, um site, é uma página de
captura;
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FAQ
Vou saber:
– Que formato deve ter um site, um blogue, ou uma página de
captura para o seu negócio específico;
– Como se monta um blogue, um site, ou uma página de
captura para que tenha, não só uma aparência profissional,
como seja funcional e cumpra o seu objetivo;
– A importância que um blogue, site, ou página de captura tem,
como centro principal de toda a nossa comunicação;
– O que é um autorresponder, para que serve, e qual a sua
importância;
– Como se monta e configura um autorresponder para servir
eficazmente os seus objetivos;
– Como podem tirar partido do seu sistema de e-mail marketing
(autorresponder), para promover as suas actividades, sejam
quais e quantas forem;
– Como criar múltiplas fontes de rendimentos passivos com os
seus sistemas de marketing digital;
– Como comunicar eficazmente com a nossa lista / com os
nossos seguidores;
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FAQ
Vou saber:
– Como atrair pessoas através do marketing e da comunicação,
despertando nelas a vontade de trabalharem connosco;
– Como automatizar ao máximo o sistema de marketing digital
é colocá-lo em piloto automático;
– Definir missão, visão, e valores para as suas actividades e,
consequentemente, para as suas vidas;
– Como definires a tua marca pessoal;
– Como transformares uma paixão numa inesgotável fonte de
rendimentos;
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INVESTIMENTO & DISPONIBILIDADE
Disponibilidade
Turmas limitadas a 20 participantes.
Todos os interessados deverão enviar um e-mail para
academia@manuelmanero.pt manifestando a vontade de
participar na próxima Academia que se realizará em data a
anunciar.

Investimento
A Academia tem um investimento único de € 897,00.
Este valor contempla única e exclusivamente a
formação ministrada em formato digital. Exclui-se desta
forma todos e quaisquer investimentos que o formando
tencione fazer noutros programas ou estruturas de
comunicação digital.
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A TÍTULO DE CONCLUSÃO…

A Academia é, neste momento, o melhor programa de internet
marketing, marketing Digital , e desenvolvimento pessoal que
existe em língua Portuguesa, e aquele que te pode garantir
uma vida com mais e melhores resultados (se for esse o teu
objectivo), tendo como factor determinante, a adaptação a esta
nova forma de comunicação “virtual”.
Todos nós sabemos da importância que um veiculo tem quando
queremos ter mais sucesso na nossa vida. Os tempos evoluem,
se não acompanharmos essa evolução, e juntarmos a tudo o
que já sabemos, o actual enquadramento socioeconómico que
estamos a viver, ficaremos sempre aquém dos resultados
desejados.
Conscientes de que é necessário muito mais do que um
simples fim de semana para introduzir novos hábitos na tua
vida, este programa ganha intensidade com a sua inovadora e
revolucionária formação chamada Academia.
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São 8 semanas de acompanhamento personalizado, para
perceber e tirar o maior partido possível deste inovador,
transformador, e actual sistema de comunicação Digital,
tornando todo o ambiente formativo bastante apetecível e
confortável de se fazer.
A Academia veio para fazer história e deixar um legado de que
tudo é possível desde que, para além de termos as peças
certas, as saibamos juntar nos timings certos.
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OS MEUS CONTACTOS

Email: academia@manuelmanero.pt

Site: http://manuelmanero.pt/
Blogue: http://manuelmanero.pt/blog-page/
Tlm: 00351 968 032 398
Skype: manuel-manero
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