MENTORIA

para construção de imagem e relacionamento

BY GUILHERME ALF

TODO MUNDO
PRECISA DE UM RP

A grande maioria das pessoas nem imagina, mas essa é uma
grande verdade. Nos dias de hoje ou você cuida da sua
imagem e dos seus relacionamentos ou perderá grandes
oportunidades, independente da sua área de atuação. A
mentalidade das relações públicas é a grande responsável por
um olhar mais amplo dentro da comunicação, somos os
profissionais que fazem as conexões estratégicas (clichê, mas
verdadeiro) entre quem você é e o que seu público percebe.

QUEM SOU EU
Formado em Relações Públicas e com MBA em gestão, empreendedorismo e
marketing, sempre fui um empreendedor de profissão. Já são quase 20 anos
atuando no mercado de comunicação, construindo imagens, estreitando
relacionamentos e fazendo o que eu mais amo: relações públicas.
O empreendedorismo me deu um conhecimento mais raiz de como funciona o
mundo dos negócios de grande parte dos pequenos e médios empresários
brasileiros. Por outro lado, atuando em agências e consultorias já pude viver
muitas experiências no mercado corporativo.
Nos últimos anos tenho compartilhado tudo que aprendo em palestras,
treinamentos e no meu mais novo negócio: a Escola de RP, a escola mais RP do
Brasil.

Meus 8 C's
Conectado
Meu DNA é muito digital

Curioso
Sempre atrás de novidades

Conector
Conecto ideias e pessoas

Criativo
Busco nova soluções

Calmo
Nas horas boas e ruins

Conteudista
Em todos os formatos

Consciente
Ética e transparência sempre

Comprometido
(devia ser básico, mas né?)

Parece simples, mas atualmente estamos expostos praticamente
24 horas por dia com as redes sociais e os smartphones nas
mãos de todos. A grande notícia é que isso também nos permite
construir uma imagem que atinja muito mais gente do que nos
tempos em que dependíamos somente da assessoria de imprensa
(ou um anúncio pago) para sermos relevantes.

CONSTRUÇÃO DE IMAGEM

Reputação é a soma do que comunicamos todos os dias durante
a nossa vida inteira, ou seja, a sua imagem é construída a partir
de tudo que você (ou sua marca) faz.

Mas a construção da imagem vai muito além das redes sociais.
Some todo seu conhecimento, com os resultados que você gera
profissionalmente, com suas as atitudes na vida pessoal e por aí
vai...
A lista é extensa e mais do que nunca um profissional de RP
cuidando da sua imagem é uma questão básica.

REPUTAÇÃO
É O SEU
ATIVO MAIS
IMPORTANTE

Investir em relacionamentos profissionais é a certeza de que você terá
um ativo que nunca desvaloriza. Mas antes de mais nada, me permita lhe
explicar algo que é fundamental para entender a importância dos
relacionamentos.
Networking é ter o "telefone" de alguém, relacionamento é a ter a
confiança.
Já faz alguns anos que venho me trabalhando em um tripé de
relacionamento: organizar, interagir e expandir as redes de
relacionamento, afinal todo mundo conhece "algumas pessoas", mas
quantos de fato tem a confiança para gerar novos negócios?

CONSTRUÇÃO DE RELACIONAMENTO

RELACIONAMENTO
É O SEU MELHOR
INVESTIMENTO

QUAIS AS
NECESSIDADES
EU ATENDO
COM A MINHA
MENTORIA
Construir uma boa imagem
Mapear os principais atributos da sua marca
Zelar pela reputação da sua marca (pessoal e profissional)
Desenvolver a habilidade de se comunicar
Tornar o ambiente digital um lugar de novos negócios
Criar uma estratégia de relacionamento com clientes
Organizar histórias para que sejam contadas de maneira estratégica
Viabilizar uma comunicação mais integrada e alinhada
Facilitar relacionamentos com outros públicos
Identificar fraquezas e ameaças a sua imagem

UM RÁPIDO
PARÊNTESES
2020 foi um ano marcante e completamente intenso para o mundo todo.
Se tivemos um dos maiores desafios profissionais para ter forças de
enfrentar e se adaptar as consequências da pandemia do COVID-19,
recebi o maior presente e a maior responsabilidade dos meus quase
quarenta anos: me tornei pai pela primeira vez.
Mas o que isso tem a ver com esta proposta?
Tudo, pois foi a partir do nascimento da Nina que eu decidi viver um novo
momento profissional e me dedicar cada vez mais a estar ao lado de
profissionais que queiram construir uma boa imagem e fazer bons
relacionamentos.
E foi aí que criei o programa que vou lhe apresentar.

PROGRAMA
para construção de imagem e relacionamento

O meu programa é voltado para profissionais de todas as áreas,
afinal de contas todo mundo precisa de um RP. Ele é muito focado
em construir um plano de ação viável, dentro do seu contexto e
por isso cada programa acaba se tornando personalizado.
É muito importante que este trabalho tenha continuidade e que de
forma ágil seja transformado em ações práticas, por isso as
sessões são semanais. Atualmente todas as sessões ocorrem de
forma on-line e duram 2 horas em média cada uma.
Ao final das 4 sessões você sairá com um plano de ações e após
3 meses temos uma sessão de follow up para possíveis correções
de rota.

4 sessões
CHECK UP
Na nossa primeira sessão irei
entender todas as suas
dores, ameaças e iremos
alinhar as expectativas e
objetivos.
BRAIN DNA
Na segunda sessão uma
grande imersão para
entender sua marca e quais
são as suas fortalezas.

MÃOS A OBRA
A partir daqui é hora de
transformar tudo isso em um
plano, com indicadores claros
e atitudes viáveis.
ENTREGA DE CHAVES
Na última sessão você recebe
todo plano detalhado, com
um passo a passo de onde e
como precisa agir.

AUTANDO COMO RP, PALESTRANTE, CO-CRIADOR, FORNECEDOR, ATIVADOR

No mercado corporativo:
Sodexo, Auxiliadora Predial, Claro, Red Bull,
Ifood, Bridgestone, Nivea, Facebook, LG,
Gafisa, Cresol, Brasil Prev, Mitsubishi Eletrics,
entre outras.
No mercado do entretenimento:
Atitude 67, Michel Teló, Gaby Amarantos,
Wanessa Camargo, Luiza Possi, Bruninho e
Davi, entre outros.
No mercado do futebol:
Denilson Show, Muricy Ramalho, Pedro
Geromel, Arthur Elias, Dudu, Elano, China
Brasil Futebol, entre outros.
Como empreendedor:
Criei a RP WEEK, maior semana de RP do
Brasil, sou co-fundador do primeiro bar
temático de erotismo do Brasil e já fui sócio
de muitas empresas que não deram certo.

POR ONDE JÁ
PASSEI NESTES
20 ANOS COMO RP

NA PRÁTICA
O programa inclui:

- 4 sessões exclusivas (2 horas cada) diretamente comigo
- Um plano de ação personalizado conforme as suas
necessidades.
- Uma sessão de follow up 90 dias após a última sessão (1 hora)
INVESTIMENTO:
R$ 5.900,00
consulte parcelamento

IMPORTANTE
PROGRAMA LIMITADO
O limite de atendimentos com este
programa é de 5 mentorados a cada
mês.
Consulte disponibilidade.

VAI SER UM PRAZER
ESTAR AO SEU LADO
NESTA JORNADA.
GUILHERME ALF
rp@guilhermealf.com.br

