
21 Ab il 2021 

 

 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

Estimados Parceiros, 

 

Este Plano de Comunicação surge como uma sugestão de calendário de comunicação, pois 

consideramos que toda a ajuda neste âmbito faz com que o evento possa chegar a um maior 

número de pessoas, o que consequentemente aumentar a visibilidade de todos os nossos 

parceiros. 

 

Nesse sentido, gostávamos muito de contar com a vossa ajuda na partilha e divulgação deste 

programa. Seja através do e-mail, das redes sociais e/ou de outra forma de contacto que vos 

pareça relevante. 

 

NOTA: Partilhem apenas o que puderem e acharem pertinente! 

 

Artigo no site  

DATA: Assim que possível 

 

[NOME PARCEIRO] MARCA PRESENÇA NO GESTÃO SUMMIT 2021 

Com entrada gratuita, mediante inscrição obrigatória, é já no próximo dia 21 de abril, entre as 09h e as 

14h, no Campus Universitário do Instituto Piaget em Almada (e também ONLINE), que acontece a 4ª 

edição do Gestão Summit, que já tem a lotação presencial esgotada.  

Uma iniciativa dirigida a atuais e futuros gestores e a todos aqueles que se interessam pela temática da 

gestão. Durante o evento, vários especialistas irão debater as mudanças, desafios e exigências que se 

colocam ao mundo empresarial.  

Este evento reunirá um leque de influentes personalidades do universo empresarial, que abordarão os 

temas mais prementes que se colocam atualmente aos gestores. “Desafios de gestão com a 

transformação digital”; “Responsabilidade social: Impacto na gestão”; “É possível ter RH satisfeitos e 

produtividade acima da média?” e “O impacto da Liderança nos resultados organizacionais” são os 

quatro temas em destaque. 

A entrada no evento é gratuita, mas sujeita às vagas existentes. Garanta já a sua vaga, quer para assistir 

presencialmente, quer para assistir online! 

Inscrições e informações detalhadas aqui: gestaosummit.com 

(Anexar Cartaz - Cartaz2021.pdf) 

http://gestaosummit.com/


21 Ab il 2021 

 

DATA: Assim que possível  

FEED FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN: PROMO_1_FEED 

INSTAGRAM STORY: PROMO_1_STORY 

No próximo dia 21 de abril, entre as 09h e as 14h, não percas a 4ª edição do @ (tag – Instagram: 

@gestaosummit | Facebook – Gestão Summit | LinkedIn – Gestão Summit), à qual nos associamos 🤩 

Este evento acontecerá presencialmente no Campus Universitário de Almada, e também online, uma 

vez que a lotação presencial já se encontra esgotada. 
 

ENTRADA LIVRE MEDIANTE INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA! 

 

DATA: 12 a 16 de abril  

FEED FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN: CARTAZ DIGITAL  

INSTAGRAM STORY: PARTILHA PUBLICAÇÃO FEED / CARTAZ DIGITAL 

É já na próxima semana o evento que não vais querer perder!  
 

O @ (tag – Instagram: @gestaosummit | Facebook – Gestão Summit | LinkedIn – Gestão Summit) 

reunirá um leque de influentes personalidades do universo empresarial, que abordarão os temas mais 

prementes que se colocam atualmente aos gestores.  
 

ENTRADA LIVRE! INSCREVE-TE JÁ! 


