TREINAMENTO

MEDIA TRAINING 4.0

(REPUTAÇÃO PESSOAL E GESTÃO
DE IMAGEM PERANTE AS MÍDIAS
TRADICIONAIS E SOCIAIS)
PARA AUDITORES FISCAIS
ESTADUAIS
Com Fred Perillo

MEDIA TRAINING 4.0
O Media Training 4.0 é uma tendência recente na comunicação e
consiste em um treinamento híbrido que une os conceitos do
treinamento de mídia convencional com o universo das novas
mídias.
Ele é centrado na comunicação verbal, não-verbal, técnicas de
persuasão e oratória.
Este treinamento é uma ferramenta eficiente para auditores
fiscais estaduais que necessitam transmitir mensagens com
eficácia, emoção, construir reputação pública e estabelecer um
diálogo saudável com seus interlocutores.
Afinal, segurança, credibilidade e poder de persuasão são
características essenciais em um mundo hiperconectado.

O TREINAMENTO EM 7 PASSOS
Fundamentos do treinamento de mídia e o panorama da comunicação
atual
Técnicas de Storytelling e persuasão

Dicas de oratória, vestimentas, comportamento, tom de voz e técnicas
de controle do estado emocional.
Como construir uma narrativa (conteúdo)
Trabalhando sua expressividade (comunicação não-verbal)
Gestão de crise e reputação
Exercícios práticos, simulação e análise de performance

DATAS PREVISTAS: 4,6 E 11 DE ABRIL. DE 19H ÀS 21H.

SOBRE O INSTRUTOR
FRED PERILLO é consultor, palestrante e estrategista digital. Atua com
marketing político desde 1992 e
comunicação digital desde 2008.
Tem larga experiência em coordenação de equipes de comunicação em
campanhas eleitorais e mandatos.
Coordenou o marketing nas campanhas vitoriosas do governador Confúcio
Moura em Rondônia (2010 e 2014)

Foi Secretário de Comunicação do Governo de Rondônia e comandou
dezenas de campanhas a governos estaduais,
prefeituras e parlamentos federal e estadual.
Ministra palestras e treinamentos sobre marketing digital para
instituições como Sebrae,
Fecomércio, Câmara dos Deputados, ABAV (Associação Brasileira das
Agências de Viagens), entre outras.
Através da Agência Nuvem, com sede em Brasília, atua oferecendo
treinamentos e consultorias sobre marketing
político digital e novas tecnologias para parlamentares federais e
instituições públicas.
Atualmente tem se dedicado ao desenvolvimento de projetos de
comunicação digital em mandatos políticos e
campanhas eleitorais.

