
LinkedIn
- Como encontrar Talentos e 
Oportunidades de Negócio

6h
09h30-12h30 / 14h00-17h00

Porto - 13 fevereiro

- Desenvolver conhecimentos e competências com vista a uma utilização mais eficaz do LinkedIn;

- Saber como otimizar o Perfil de LinkedIn, enquanto base fundamental para uma verdadeira obtenção de mais e melhores resultados através 

desta Rede Social Profissional;

- Dominar as ferramentas de busca avançada em diferentes situações, aumentando a capacidade de captação de profissionais de qualidade, 

clientes e emprego;

- Definir uma estratégia de presença ativa no LinkedIn, criando e alargando pertinentemente a rede de contactos;

- Desenvolver o Networking no LinkedIn, potencializando relações e conexões, oportunidades de sucesso profissional e de negócios.

Otimize o seu Perfil de LinkedIn

- Título, foto, imagem de capa, resumo, experiência, formação, competências, recomendações e outras funções

- Demonstração e exercícios práticos

Utilize Ferramentas de Busca Avançada para alargar a sua Rede de Contactos

- Como encontrar talentos e candidatos

- Como encontrar clientes

- Como encontrar emprego

- Como encontrar parceiros

- Demonstração e exercícios práticos

Descubra Quem Aceitar e Quem Convidar para a sua Rede

- Critérios de seleção

- Aceitar quem não conheço?

Networking no LinkedIn

- Mitos do Networking

- Como estabelecer uma primeira abordagem ao contacto visado

- Como estabelecer uma Rede de Contactos favorável a médio e longo prazo

- Personalização, assertividade e favorecimento de relacionamentos
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FORMAÇÃO À SUA MEDIDA 

Interessado/a em personalizar esta formação
na sua empresa? 

Contacte-nos: sofia.clemente@synergie.pt

Interrogativa, demonstrativa, expositiva e sobretudo ativa, incluindo 

demonstrações, análise de exemplos e exercícios práticos.M
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Diretores/as e Empresários/as.

Profissionais da Área Comercial.

Diretores/as de Recursos Humanos, Técnicos/as de Recursos Humanos e Outro Pessoal Afeto aos Recursos Humanos.

Todos/as os/as profissionais interessados/as em utilizar e potencializar o LinkedIn de modo mais eficaz.

Karla Martins
Consultora e Formadora em LinkedIn. 

Em 2017, fundou a Karla Martins Consulting, que tem como Missão ajudar profissionais e empresas a 

criarem posicionamento estratégico e oportunidades dentro da maior rede profissional do mundo. 

Desde então, foram mais de 900 os/as profissionais capacitados/as através de Mentoring, Formações e 

Consultoria em LinkedIn para fins de carreira ou de negócios 
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INVESTIM
ENTO

Os/As formandos/as deverão, no dia da formação, fazer-se acompanhar 
de PC para o desenvolvimento da componente prática da formação.
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180€+IVA

5% desconto na 2ª inscrição e seguintes para a mesma edição.

Inscrições até 6 fevereiro.

Confirmação da realização do curso sujeita ao número mínimo de participantes.


