
 

 

 

 

o Analisar o Marketing nas suas variantes: brand, trade, field e shopper 

o Dominar o processo de Marketing Research e conhecer os seus Clientes 

o Conhecer em pormenor todas as partes que compõem o Plano de Marketing 

o Desenvolver estratégias de Marketing para leaders, challengers, followers e nic
hers 

o Estabelecer o programa de actividades, orçamento e calendário do seu Plan
o de Marketing  

o Implementar sistemas de Controlo: política comercial, Rout to Market e cobertu
ra de mercado 

o Estabelecer KPI’s para analisar o ROI de Marketing 

o Inclui

o Simulações 

o Resolução de casos práticos 

o Apresentação de casos e resoluções reais

Desenho, planificação, implementação e controlo do 

PLANO DE MARKETING 2017
para planificar a melhor estratégia e alcançar o melhor resultado

Luanda, 20,21 e 22 de Fevereiro de 2017 - Hotel**** 

24 horas de Formação Intensiva para:

www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 921018466

Seminário Prático

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Inscreva-
se até 10 de 
Fevereiro e 

obtenha 
descontos 
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Estimado/a Profissional, 

O Plano de Marketing é um excelente aliado para uma visão do negócio, além de 
minimizar possíveis impactos ao longo da sua trajectória no mercado. Definir um 
ponto de partida, as ferramentas que serão utilizadas para atingir um determinado 
resultado, estipular prazos e saber o objectivo de cada etapa. Essas são algumas 
premissas clássicas para o sucesso de qualquer Plano de Marketing. É esta a 
planificação que o compõe: um panorama claro sobre estratégias e metas delimitadas 
dentro de um projecto.

Para que possa elaborar um Plano de Marketing que tenha um impacto directo no 
aumento das vendas, no reforço e reputação da sua marca, para se destacar, 
aumentar resultados e lucros e fidelizar a sua carteira de Clientes, S-Training tem o 
prazer de organizar um Seminário especializado no desenho, planificação, 
implementação e controlo do seu: 

PLANO DE MARKETING 2017  
Luanda, 20,21 e 22 de Fevereiro de 2017 

24 horas de Formação intensiva para: 

- Dominar o processo de Marketing Research 

- Analisar os 4 Ps do Marketing e como estes se encaixam na sua empresa 

- Conhecer todas as partes que integram o Plano de Marketing e como estruturá-
las 

- Controlar a actividade de Marketing através de KPIs fiáveis 

Aproveite esta oportunidade e inscreva-se quanto antes. As vagas são limitadas!  
Esperamos poder conhecê-lo/a pessoalmente no dia 20 de Fevereiro. Até lá receba os 
nossos melhores cumprimentos. 

Atentamente 

A Direcção 
 
                    P.S. - Preços especiais até 10 de Fevereiro. Marque já o seu lugar! 

Luanda, 20,21 e 22 de Fevereiro 
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Por uma imprescindível visão de conjunto 

• o papel crítico do Marketing dentro da organização 

• Marketing e as outras funções da corporação 

• O plano de Marketing dentro da cultura corporativa 

A importância de alguns conceitos base: 

• necessidade e procura, produtos (bens, serviços e ideias), valor, custo e   
satisfação, mercados 

• O Marketing como filosofia de gestão 

• Marketing estratégico vs Marketing Operacional 

• O Marketing nas suas variantes: 

o Brand, Trade, Field, Shopper Marketing 

• Missão, visão e valores: Planeamento estratégico 

Exemplos Práticos 

• Exercícios individuais e em grupo 

Analisando oportunidades de mercado 

• Consumer inside: QUEM MANDA É O CONSUMIDOR 

• Marketing Research: Análise de Mercado 

o Análise de necessidades comportamentos e tendências 

o Análise de mercados 

o Análise de segmentos 

o Análise da concorrência 

 

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 20,21 e 22 de Fevereiro 
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• O processo de Marketing Research: 

o definição do problema e objectivos de research 

o desenvolvimento do plano de research 

o recolha da informação qualitativa e quantitativa 

o análise da informação 

o apresentação de resultados 

Exemplos Práticos 

• Exercícios individuais e em grupo 

Desenvolvimento de estratégias de Marketing 

• O Marketing mix: os famosos 4 Ps do Marketing: 

o Produto 

o Promoção 

o Preço 

o Posicionamento 

• Brand Plan 

o Análise SWOT 

o Vantagem competitiva 

o Segmentação 

o Objectivos 

o Desenvolvimento de novos produtos 

• Brand Extension 

o Implementação: recursos, responsabilidades, selling skills, controlo 

Luanda, 20,21 e 22 de Fevereiro 

PROGRAMA 
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Exemplos Práticos 

• Exercícios individuais e em grupo 

O Plano de Marketing 

detalhar as acções necessárias para alcançar um objectivo específico de mercado. Quanto 
mais completo for este, mais probabilidades de sucesso terá a sua empresa. 

• Natureza e conteúdo do Plano de Marketing: o que deve conter ? 

o Definição do negócio e estratégia 

o Contexto e posição concorrencial 

o Objectivos operacionais 

o Key Performance Indicators (KPIs) 

o Quotas de mercado 

o Distribuição 

o Revenue 

o Contribuição 

o Outros 

o Programa de actividades / iniciativas ( todas as actividades through-the-line) 

o orçamento  

o calendário 

o Resumo financeiro 

o Sistemas de Controlo 

o Política Comercial: ocasião, marca, preço, embalagem, canal, descontos e  
  promoções  

o RTM  Route To Market e cobertura de mercado 

Luanda, 20,21 e 22 de Fevereiro 

PROGRAMA 
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Exemplos Práticos 

• Exercícios individuais e em grupo 

Gerindo o esforço de Marketing: o Retorno do Inv
estimento 

• o Retorno do Investimento 

• Como controlar a actividade de Marketing 

• O processo de controlo 

o O que queremos atingir? 

o O que está a acontecer? 

o Porque está a acontecer? 

o O que devemos fazer para corrigir? 

• Como analisar o Retorno do Investimento de Marketing 

• Os modelos de aumento da rentabilidade: RGM  Revenue Growth Management 

• Cash e Margin Focus 

• Identificação e medição dos custos reais de Marketing 

• KPIs:  Key Performance Indicators 

• Como calcular o break  even point 

• Como calcular o Retorno do Investimento (ROI) 

• Diferentes metodologias utilizadas para o cálculo do ROI 

Exemplos Práticos 

• Exercícios individuais e em grupo 

 

Luanda, 20,21 e 22 de Fevereiro 

PROGRAMA 
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Especialmente desenvolvido para: 

• Directores de Marketing 

• Directores Comerciais  

• Directores Gerais 

• Técnicos de Marketing e Vendas 

• Responsáveis de Vendas 

• Key Account Managers

• Quadros interessados em aprofundar os seus conhecimentos em matéria de 
Marketing 

Horário 
• Os Assistentes são recebidos no 1º dia às 8h00 

• Seminário tem início às 8h30, terminando às 17h00. 

• Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

• Coffee breaks servidos às 10h30 e às 16:00 

As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

 

Luanda, 20,21 e 22 de Fevereiro 
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Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com o plano de Marketing 

Luanda, 20,21 e 22 de Fevereiro 
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Data e lugar de celebração 
Luanda, 20,21 e 22 de Fevereiro de 2017 

Hotel **** 

Facturação 
Belas- Benfica Rua 6 Travessa 4 - Edifício 
Palanca TV Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 3 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor 
da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor pago. No 
entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada por escrito até 48 
horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 10 de Fevereiro  

339.900 AKZ  
Depois de 10 de Fevereiro 

359.900 AKZ  
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