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O QUE VOCÊ VAI APRENDER NO CURSO? 
Criar sua EUGÊNCIA DE MARKETING literalmente do ZERO, 
até os seus primeiros clientes e faturamento. 

  



www.eugenciademarketing.com.br 

OBJETIVO E CONTEÚDO 

 

Curso online 
Dividido em 4 módulos, o Curso Online Eugência de Marketing ensina passo a passo a criar uma empresa 
100% formalizada que presta 4 tipo diferentes de serviços de marketing. Iniciamos falando do perfil do 
empreendedor, depois abordamos como deve ser feita a criação e a gestão do negócio, como prestar os 
serviços (ensinamos em detalhes) e todos os processos da Eugência. Até mesmo modelos de contratos, 
proposta comercial e planilhas são entregues pré prontos aos alunos.  
 
Todas as informações são baseadas em fatos reais, no sucesso do modelo de negócio criado ao longo de 
mais de 10 anos de carreira e cerca de 20 milhões faturados pelo instrutor do curso. 
 
Empreendedorismo: Segredos que ninguém vai te contar 
- Você Empreendedor – hacks que tornarão seu mindset vencedor, um fazedor nato, 
produtivo e focado 
- Planejamento de Negócio – Quanto você quer ganhar? Quais são seus sonhos? 
- Definindo o público alvo 
- Definindo os preços dos serviços 
- Organize-se financeiramente – seu sucesso é o sucesso da sua empresa 
- 04 serviços para prestar e receber mensalmente por isso 
 
Formalize seu negócio e receba mais por isso. Pinte a parte de trás do 
guarda roupas antes de vende-lo! 
- Escolha o nome estrategicamente utilizando técnicas de SEO 
- Abertura de CNPJ e Escritório de Contabilidade com o melhor custo 
benefício do mercado nacional 
- Sua conta bancária sem nenhum custo de abertura, manutenção, TED ou DOC 
- A importância e o processo de Registro de Marca (sua e de seus clientes) 
- Nossa imagem diz mais que mil palavras. Os olhos compram aquilo que desejam 
 
Hacks de Gestão – atalhos para seu sucesso! 
- Gestão remota: excelente custo benefício para começar do zero, trabalhando de onde 
quiser apenas com um notebook e internet 
- Onde conseguir excelentes prestadores de serviço te gerando um custo benefício 
incomparável 
- Pague seus freelancers com seu cartão de crédito (ganhe prazo, sempre) 
- A importância de vender Serviços como Produtos 
- Planos de serviços pré definidos economizam tempo e dinheiro 
- Venda seus serviços com contratos e tenha renda recorrente 
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Aprenda a prestar 04 serviços de marketing 
1) Identidade Visual 
2) Site 
3) Gestão de Redes Sociais 
4) Marketing Digital 
 

CRIANDO SUA MÁQUINA DE VENDAS 
 
1) Identidade Visual + hacks inclusos 
- Um bom briefing economiza tempo e dinheiro. Deixe esse processo pré pronto! 
- Logo 
- Cartão de visitas 
- Assinatura de email 
- Timbrado 
- Envelope 
 
2) Site + hacks inclusos 
- Um bom briefing economiza tempo e dinheiro. Deixe esse processo pré pronto! 
- Websites 
- Sites mobile friendly 
- Como construir sites sem nenhum conhecimento sobre o assunto 
- Registrando um domínio seusite.com.br 
- SEO: Seja encontrado pelo Google utilizando o segredo dos profissionais 
- Email profissional com excelente custo benefício @seusite.com.br – somente R$0 ! 
- Pop ups: ame-as, ou… ame-as! 
- Google Analytics Express: saiba um pouco sobre o que te ajuda muito 
 
3) Gestão de Redes Sociais + hacks inclusos 
- Conheça as 04 principais redes sociais da atualidade 
- Persona: saiba com quem você precisa falar 
- Como criar conteúdo (imagens, textos, vídeos) 
- Sua produtividade decolando: Ferramentas para gestão do conteúdo 
- Seus resultados decolando: Ferramentas para automação e resultado 
- Relatórios mensais: agregue valor ao seu serviço e mantenha o cliente sempre por perto 
 
4) Marketing Digital + hacks inclusos 
- Estratégias e processos de SEO: Seu melhor amigo Google 
- Inbound Marketing Express 
- O poder de um Blog: como criar do zero em apenas 2 cliques 
- O poder dos Emails Marketing: vamos enviar seu primeiro email marketing ao vivo! 
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BÔNUS EXCLUSIVOS 

 
- Certificação de conclusão do curso; 
 
- Planilha de Administração Financeira Pessoal – seu sucesso é o sucesso da sua empresa; 
 
- Planilha de controle financeiro da sua própria Eugência de Marketing; 
 
- Calcule seu lucro real! Planilha de custo de serviços; 
 
- Modelos de Contratos de Prestação de Serviços; 
 
- Comece a faturar! Modelo de Proposta Comercial pré pronto; 
 
- Precifique seus serviços: Pesquisa de preços do mercado atual (material incluso); 
 
- Você será adicionado ao grupo no whatsapp EUGÊNCIA DE MARKETING, criado 
exclusivamente para compartilhamento de conhecimento, suporte de dúvidas e interação. 
 

 

SOMENTE PARA OS 10 PRIMEIROS INSCRITOS 
 
- Acompanhamento próximo durante 30 dias; 
 
- Curso Bônus: Copy Master, escrevendo para vender. 


