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Sua equipe está preparada
para falar na mídia?
Os meios de comunicação expandiram exponencialmente nas últimas décadas e surgem, cada
vez mais, veículos especializados para cada tipo de área. Sua equipe está preparada para se expor
na mídia? Esse curso prepara profissionais não apenas para discursar na mídia, mas também para
entender o funcionamento dos veículos de comunicação.

Aprenda a falar na mídia.

6 horas

A quem se destina?
Todos os profissionais que queiram se preparar para falar na mídia. A imprensa é um espaço
democrático e não é possível saber quem vai ler uma entrevista concedida por alguém da sua
equipe. É preciso preparar o discurso de seus profissionais para que possa atingir o maior número
de pessoas e de maneira clara e objetiva.

Por que esse treinamento é
importante para sua equipe?
• Torna a comunicação dos profissionais da sua equipe mais eficiente, evitando ruídos.
• Criam-se discursos padrões para a equipe, evitando falar o que não se deve na imprensa.
• Traz maior fluidez de fala para cada profissional.
• Faz com que o profissional se sinta mais seguro, diminuindo a tensão ao dar entrevistas.
• Amplia a percepção da autoimagem do profissional, fazendo com que se sinta mais tranquilo ao falar.
• Aprende-se a lidar com os jornalistas, criando vínculos saudáveis.
• Amplia sua noção do que é notícia e de que maneira sua empresa também pode virar notícia.

Assuntos abordados:
• Os tipos de mídia e o funcionamento de cada veículo: impresso, rádio, tv, internet, revistas, blogs.
• A diferença entre entrevistado, comentarista, colunista.
• A ética na mídia: como se tornar uma fonte?
• Como se relacionar com jornalistas?
• Adaptando sua linguagem para a mídia. Simplifique sua linguagem.
• Que tipo de roupa e maquiagem se adaptam à linguagem do vídeo.
• Treinamento prático: o cliente é gravado em simulações de entrevistas.

Outras informações sobre o curso:
contato@dnacomunicativo.com.br
LinkedIn: Alloyse Boberg
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