
 

 

o Conhecer as características, objectivos e propósitos das diferentes Redes 
Sociais 

o Analisar o impacto da reputação da organização nos seus resultados 

o Dominar as etapas de atendimento via Redes Sociais 

o Superar as barreiras e limitações da comunicação electrónica 

o Utilizar ferramentas que agilizam e tornam mais eficaz a comunicação 

o Examinar o impacto das reclamações e da sua gestão na imagem da organização 

o Saber como gerir eficazmente os comentários positivos e negativos 

o Conseguir o compromisso de outras áreas para benefício do Cliente

Aspectos Práticos de

COMUNICAÇÃO EM 
REDES SOCIAIS

Luanda, 26,27, e 28 de Julho de 2017 - Hotel**** 

24 horas de Formação Intensiva para:

www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 921018466

Seminário Técnico

1. Preços Especiais para Equipas da mesma Empresa 

2. Importantes descontos inscrevendo-se até 14 de 
Julho 

3. Disponível em formato à Medida

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Inscreva-se 
até 14 de Julho 

e obtenha 
descontos 
especiais
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Estimado/a Profissional, 

Até há relativamente pouco tempo atrás, a comunicação das organizações com os 

Clientes e a Comunidade era exclusivamente informativa e unidirecional. O 
aparecimento  e desenvolvimento das novas tecnologias e das Redes Sociais 
em particular transformou a comunicação tornando-a numa interacção contínua 
entre as organizações e a Comunidade. 

Mas como em todas as transformações, as organizações devem estar preparadas 
para comunicar de uma forma diferente e através de outros canais muito mais 

ágeis. 

Por este motivo, S-Training coloca à sua disposição a primeira e necessária edição do 
Seminário que vai revolucionar a:  

COMUNICAÇÃO EM REDES SOCIAIS 
Luanda, de 26 a 28 de Julho de 2017 

Aproveite esta oportunidade de saber receber e dar feedback imediato e abra uma porta 
ao seu negócio ou organização! 

3 dias de formação Intensiva e de carácter prático para: 

- Criar relações fluidas e positivas

- Incrementar níveis de Satisfação

- Incrementar níveis de Qualidade 

- Aumentar Vendas

Com o desejo de o/a conhecer pessoalmente no dia 26 de Julho, despedimo-nos. 

Os nossos melhores cumprimentos


A Direcção


	 	 P.S. -  Comunique-nos a sua intenção de participar. Nós fazemos o resto!


Luanda, 26 ,27 e 28 de Julho 
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Contextualização e Caracterização das Redes 
Sociais 

• Origem e evolução das Redes Sociais 

• Em que redes sociais estou presente? Como? Para quê? 

• Características, objectivos e propósitos de: 

o Facebook vs Google + 

o LinkedIn 

o Twitter 

o Youtube 

o Instagram 

o Slideshare 

o Snapchat 

o Pinterest 

o Tumblr 

o Periscope 

o Outras  

• O papel do Community Manager 

A importância da Comunicação na 
organização 

• De que forma a comunicação com o Cliente e o mercado afecta a reputação da 
empresa 

• De que forma a reputação da empresa pode condicionar os resultados  

• Quais os erros mais importantes e como evitá-los 

PROGRAMA 

Luanda, 26 ,27 e 28 de Julho 
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• A importância da comunicação nas Redes Sociais  

• A importância de um atendimento personalizado 

• Etapas do atendimento 

• Formas efectivas de melhorar a comunicação escrita via Redes Sociais: 

o Tipologia, expectativas e necessidades dos Interlocutores 

o Condutas a adoptar com os vários tipos de interlocutores 

o Barreiras na comunicação em Redes Sociais 

o Incorrecções na comunicação 

o Facilitar as informações requeridas e obtê-las de quem as possa prestar 

o Ferramentas para agilizar e tornar mais eficaz a comunicação 

Regras na Comunicação Escrita em Redes 
Sociais 

• A organização de textos 

• Como dar coerência interna aos textos 

• Utilização de sinais de pontuação para dar a entoação e o sentido correctos 

• Especificidades da comunicação em Redes Sociais 

o Estruturas e linguagem  

o Modelos formais e informais 

Gestão e encaminhamento de Reclamações 

• O impacto das reclamações via Redes Sociais na imagem e reputação da empresa  

• Objeção, Crítica ou Reclamação? 

• Perfil e Tipologia de Cliente que reclamam via Redes Sociais 

• Expectativas e Necessidades do Cliente em casos de Reclamação 

• Como minimizar o tempo de resposta a uma reclamação 

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 26 ,27 e 28 de Julho 
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Gestão e encaminhamento de questões e pedidos 
de informação 

• Benefícios proporcionados pela rapidez e eficiência no envio de informação ou 
resolução de dúvidas 

• Como conseguir o compromisso de outras áreas para não prejudicar o atendimento 
do Cliente 

Gestão de Comentários positivos e negativos 

• Comentários positivos:  

• a obrigação do agradecimento  

• como criar um clima positivo na página 

• diagnóstico de positive influencers e encorajamento de fãs 

• Comentários negativos:  

o como contornar comentários negativos resolvendo os assuntos pendentes 

o transformar um comentário negativo numa oportunidade  

o estabelecimento de alertas 

Gestão de Respostas a mensagens privadas 

• Como transmitir disponibilidade 

• A mensagem adequada para cada Cliente 

• Ganhar tempo com as respostas guardadas 

• Utilização de respostas automáticas 

 

PROGRAMA 

Luanda, 26 ,27 e 28 de Julho 
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Especialmente desenvolvido para: 

• Profissionais responsáveis pela Comunicação 

• Directores e Responsáveis de Marketing 

• Gestores de Clientes 

• Responsáveis de Negócio 

• Gestores de Produtos e/ou Marcas 

• Consultores e Assessores de Comunicação 

• Técnicos de Comunicação e/ou Marketing 

• Community Managers 

•  De entidades públicas e privadas que pretendem realizar uma gestão eficaz do seu 
Plano Marketing através das Redes Sociais 

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 15:30 

 

Luanda, 26 ,27 e 28 de Julho 
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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. 

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 a comunicação em Redes Sociais  

Luanda, 26 ,27 e 28 de Julho 
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Data e lugar de celebração 
Luanda, 26,27 e 28 de Julho de 2017 

Hotel **** 

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

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 2 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 14 de Julho  

339.900 AKZ  
Depois de 14 de Julho 

359.900 AKZ  
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