
Citeforma - Centro de Formação Profissional

Ser Empreendedor Online

20 € (Sócios: 10 €)
OBS : Totalmente assíncrono (Moodle) 

Desempregados têm desconto igual a sócios SITESE (ver Regime Inscrição em ações de aperfeiçoamento profissional) 

Formação online. 

Data:  28-02-2023 - 13-03-2023

Finalidade do Curso

Já se perguntou por que atura o seu trabalho ou como nunca perseguiu a sua paixão? Iniciar um negócio online pode
ser a melhor coisa que pode fazer por si hoje mesmo. Mais e mais empresas têm migrado para o universo online e por
boas razões: comparado aos negócios offline, o online apresenta uma série de benefícios para pequenas, médias e
grandes empresas em todo o mundo. Estas são apenas algumas razões importantes pelas quais deve aprender um
pouco mais sobre empreendedorismo online.

A quem se destina o curso

Empreendedores; Freelancers; Assistentes Virtuais; Gestores de e-commerce.

Programa

1 Ser Empreendedor Online
1.1 Definição de empreendedorismo online
1.1.1 O que é empreendedorismo online
1.1.2 Saiba quais são os processos burocráticos
1.1.3 Identifique necessidades específicas dos potenciais clientes
1.2 As diferentes fases do processo empreendedor
1.2.1 Como definir e validar uma ideia de negócio
1.3 Análise de casos de sucesso
1.3.1 Partilha de Exemplos de Sucesso no empreendedorismo online
1.3.2 Como analisar o negócio e perceber as tendências, plataformas de negócio online
1.4 O processo de reconhecimento de oportunidades de negócio empreendedoras
1.4.1 Análise da concorrência
1.4.2 Definição do universo da marca (inspiração)
1.4.3 Conhecer a Legislação para o Comércio Online
1.4.4 Ferramentas úteis + exemplos práticos
1.5 Como reconhecer as oportunidades de negócio
1.5.1 Avaliar informação já adquirida nas pesquisas de mercado
1.5.2 Principais características e competências individuais dos empreendedores- Serei empreendedor? O que é
preciso - Check list
1.6 [BÓNUS] Comece a criar o seu Plano de Negócio
1.6.1 O que é o Business Model Canvas
1.6.2 Modelos de Plano de Negócios Prontos a usar (Grátis)



Saiba mais em www.citeforma.pt


