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CICLO DE OFICINAS DE COMUNICAÇÃO 2023



APRESENTAÇÃO DA MARCA



O QUE É O COMUNICARE? 

É um ciclo de oficinas de comunicação e
marketing para assessores de comunicação de
entidades de classe do setor público.



QUAIS OS OBJETIVOS DO COMUNICARE?

Atualizar os assessores de comunicação em relação às novidades da comunicação
e do marketing digital;

Aproximar os assessores da Diretoria da Comunicação, para que o alinhamento
estratégico se torne mais eficiente;

Criar canais de comunicação interna para melhorar o fluxo de informações;

Capacitar os assessores em diversas áreas para que possam ter melhores
resultados, tanto na comunicação com os associados (prioritariamente) quanto na
produção de conteúdo para o público externo;

Promover uma escuta sobre as necessidades de formação e condições de trabalho
dos assessores.



CONTEXTO

A comunicação institucional vem mudando a passos largos.

Não apenas em relação às novas plataformas, especialmente as digitais, mas
também profundas mudanças no comportamento do consumidor de
informações.

Quem não se atualizar em relação aos novos canais, linhas de conteúdo e
técnicas de persuasão, vai ficar definitivamente pra trás.

Atualmente, o grande desafio na comunicação institucional é chamar a atenção
do público-alvo (que agora se chama persona) para a informação que queremos
transmitir.

Portanto, capacitação contínua para quem trabalha com comunicação, em
qualquer área, é um imperativo dos novos tempos.



CONTEXTO

Customização 

Multidisciplinaridade 

Praticidade 

Pensando nisso, a Febrafite, em parceria com a equipe da Agência Nuvem, criou
o COMUNICARE, que é um ciclo de oficinas de comunicação e marketing para
capacitar os assessores de comunicação.

Este ciclo tem TRÊS grandes diferenciais:

(Ouvirá as necessidades dos assessores, via pesquisa)

(oferecerá treinamentos em diversas áreas, com a participação de profissionais
renomados)

(as oficinas terão o mínimo de teoria e muita prática).



JUSTIFICATIVA

OFICINA DE MEDIA TRAINING PARA QUASE 150 ALUNOS. 



CRONOGRAMA

Mais 4 oficinas online ao longo do ano e uma presencial em novembro,
fechando o ciclo de 2023.

> Lançamento do programa: 01/02

Onde: Brasília
Formato: Encontro presencial

Tema: Estratégias de comunicação digital para assessores de comunicação de
entidades de classe do setor público

Nesta dia será lançada uma pesquisa aos presentes e aos assessores que não
puderem participar presencialmente, esta pesquisa servirá como fonte de
informações sobre as necessidades dos profissionais e temas das próximas
oficinas.





APRESENTAÇÃO
REBOOT





FOTOS DA ÚLTIMA EDIÇÃO



SITE INSTITUCIONAL 

APONTE A CÂMERA DO CELULAR  ------>



PARCERIA

PARCERIA COM DESCONTO PARA ASSOCIADOS:

12% NO VALOR DO INGRESSO PRESENCIAL
10% NO VALOR DO INGRESSO ONLINE



PORTFÓLIO
AGÊNCIA NUVEMSITE NUVEMSITE REBOOT

OBRIGADA!

CONHEÇA NOSSO TRABALHO


