Projeto M.A.P.L.E.

Maravilhosos e Autênticos Planejamentos Lindamente Eficientes. Conheça
o melhor curso de planejamento de marketing já visto no planeta!
Documento

Grade do curso

Turma

Instrutor

Vinicius Gambeta

Legenda

Carga horária

12 horas

Duração média das aulas

Turma 01 - Ingresso em 22/03/2022

10 min

Módulo 01 - Introdução

Vídeo aula

Material de apoio

N. Materiais

32

[Liberação

imediata]

[Liberação

imediata]

[Liberação

imediata]

[Liberação

imediata]

Comece por aqui!
Como ganhar a viagem?!

Módulo 02 - A estrutura do planejamento
O que é um planejamento
A importância de um planejamento
A estrutura base de um planejamento
As prioridades da estrutura
Outros formatos de planejamento

Módulo 03 - Vendendo planejamento
Quanto custa um planejamento?
Para quem vender planejamentos?
Como vender planejamentos

Módulo 04 - O brieﬁng
Como fazer um bom briefing

Copyright 2022 ©

-

Todos os direitos reservados

a

Agência de Bolso

Módulo 05 - Os Objetivos

[Liberação

imediata]

[Liberação

imediata]

Introdução do planejamento
Como definir os objetivos do planejamento
Como montar o capítulo

Módulo 06 - A Empresa
A empresa
Estado atual
Consciência de marca
Essência e pilares
Norteadores estratégicos
Golden Circle
Como montar o capítulo

Módulo 07 - O(s) Produto(s)
O(s) Produto(s)
Ciclo de vida do produto
Análise BCG
Job to Be Done
Percepção de valor vs Excelência
Análise SWOT
Aprofundando a SWOT
Como montar o capítulo
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-

Todos os direitos reservados

a

Agência de Bolso

[Liberação

em

29/03/22]

Módulo 08 - O Mercado

[Liberação

em

29/03/22]

[Liberação

em

05/04/22]

[Liberação

em

05/04/22]

O mercado
Posições competitivas
Microambiente e Macroambiente
Quais informações buscar
Repositórios de dados
Como montar o capítulo

Módulo 09 - A Concorrência
Concorrência
Análise de Benchmarking
Radares de concorrência
Curva de valor
Estratégias competitivas
Como montar o capítulo

Módulo 10 - O Público
Buyer personas
Análise de personas
Perfil de cliente ideal (ICP)
Jornada de compra e Funil de Vendas
Outros dados relevantes
Como montar o capítulo
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Todos os direitos reservados

a

Agência de Bolso

Módulo 11 - Os Canais

[Liberação

em

12/04/22]

[Liberação

em

12/04/22]

[Liberação

em

12/04/22]

Estratégia de canais
Definindo os canais
Como montar o capítulo

Módulo 09 - O Conteúdo
O conteúdo
Arquétipo
Tom de voz
Referências
Pilares de conteúdo
Matriz de conteúdo
Sugestão editorial
Como montar o capítulo

Módulo 13 - O Orçamento
Como funciona o orçamento
Distribuindo verba
Como montar o capítulo

Além das aulas gravadas lorem ipsum dolor sit, também realizaremos aulas ao vivo para
sanar eventuais dúvidas dos alunos. A data exata destes encontros serão decididas em
conjunto lorem através do grupo exclusivo para alunos no WhatsApp. Após os encontros,
as aulas ficarão disponíveis na área de membros para serem reassistidas lorem ipsu.
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Agência de Bolso

Módulo 14 - O Plano de Ação

[Liberação

em

19/04/22]

[Liberação

em

19/04/22]

[Liberação

em

19/04/22]

[Liberação

em

19/04/22]

O plano de ação
Como definir as ações
Sugestões de ações
Roadmap
Outros estilos de roadmap
Como montar o capítulo

Módulo 15 - Finalizando o Planejamento
Outras informações para adicionar
Conteúdos úteis para você se aprofundar
Encantando o cliente na entrega

Módulo 16 - Acompanhamento e execução
Acompanhamento e execução
Como replanejar

Módulo 17 - Seu TCC!
Bora para o Canadá?!

Garanta sua vaga!
Também teremos lorem ipsum dolor sit amet e ipsum dolor at disponível para todos os
alunos. Se você também quer fazer parte da primeira turma do melhor curso de planejamento
de marketing que o planeta já viu, clique aqui.
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