
Citeforma - Centro de Formação Profissional

Como ganhar dinheiro enquanto criador de conteúdos

20 € (Sócios: 10 €)
OBS : Desempregados têm desconto igual a sócios SITESE (ver Regime Inscrição em ações de aperfeiçoamento profissional) 

Data:  A divulgar

Competências

Empreendedorismo e presença digital (Criar negócios próprios ou apoio a pequenos negócios; criar uma
presença digital e correto manuseamento de meios digitais)
Ferramentas digitais (Operar plataformas digitais (por exemplo criação de Websites em Wordpress, criação de
conteúdos em plataforma Canva))
Informação financeira (Trabalhar com informação relacionada à área financeira.)

Finalidade do Curso

Ganhar competências para criar o seu próprio negócio enquanto criadores de conteúdos (ou influenciadores) de um
nicho. A evolução do mundo digital tem permitido o surgimento de novas profissões. O criador de conteúdos: bloggers,
instagrammers, youtubers, digitais influencers são profissões emergentes que permitem trabalhar em qualquer área de
negócio enquanto produtor de conteúdos. Mas para ter sucesso deverá dominar o tema, e produzir apenas conteúdo
original, relevante e coerente com a imagem de marca. Este curso pretende dar-lhe as bases para desenvolver estas
questões.

A quem se destina o curso

Profissionais de marketing, empreendedores, pessoas que tenham interesse na produção de conteúdos e criação da
sua própria marca.

Programa

1 Como ganhar dinheiro enquanto criador de conteúdos
1.1 O que é um criador de conteúdos
1.2 Ideia de negócio e diferenciação
1.3 Estudo de mercado
1.4 Encontre o seu público e defina a persona
1.5 Análise de concorrência
1.6 Branding da marca
1.7 Criação de Media Kit
1.8 Criação de conteúdo:
1.8.1 Formatos
1.8.2 Storytelling
1.8.3 Copywritting
1.8.4 SEO
1.9 Canais onde deve estar presente: Redes Sociais
1.10 Rentabilizar o negócio:
1.10.1 Orçamentar
1.10.2 Criação de produtos digitais



Saiba mais em www.citeforma.pt

1.10.3 Publicidade e parcerias
1.10.4 Programa de afiliados
1.10.5 Plataformas de freelancing
1.11 Bónus: Como ganhar dinheiro no Pinterest com links de afiliados


