APRESENTAÇÃO COMERCIAL

SILVIAPATRIANI
Especialista em Mentoria
para Palestrantes

Quem é Silvia Patriani
Silvia Patriani conhece muito bem os passos necessários para se
atingir objetivos. Sua própria história de vida e carreira
comprova isso. Diretora do Grupo Patriani, que hoje integra as
empresas Patriani Eventos, Patriani Palestrantes e Patriani
Produções, ela tem notável destaque no mercado em virtude da
sua expertise conquistada ao longo dos 19 anos de experiência
no segmento de mentoria, coaching, palestras, eventos e
treinamentos in company.
Pós-graduada em Gestão Estratégica em Gestão de Pessoas,
hoje Silvia Patriani e empresária, mentora e coaching de nomes
consagrados no mundo das palestras nacionais e internacionais,
entre eles, César Frazão, Ricardo Melo, Marcos Scaldelai, Luiz
Artur Nogueira e muitos outros.
Em 2004 tornou-se empresária do palestrante Cesar Frazão e
decolou com a sua carreira de empresária e promotora de
eventos empresariais no Brasil e no exterior. Hoje, além de
administrar o Grupo Patriani, ainda mantém a atividade de
Mentora, palestra e coach de carreira para profissionais que
almejam alçar altos voos.

O que é a Mentoria para Palestrantes?
A Mentoria para Palestrantes é o processo de construção, estratégias
e acompanhamento especializado em desenvolvimento de
palestrantes.
Silvia Patriani orienta e compartilha conhecimentos com profissionais
que já atuam no mercado de palestras, ou mesmo que, estão
iniciando a carreira de palestrante. Esse processo é composto de
orientações, conselhos e estratégias para o desenvolvimento
profissional e pessoal do palestrante.
A Mentoria para Palestrantes é composto de 7 etapas:
•
•
•
•
•
•
•

Construção e Estruturação do Roteiro
Construção de Produtos
Estratégias para criar Autoridade
Estratégias de Marketing
Estratégias de Vendas
Estrutura Comercial
Planejamento da Carreira

ASSISTA UM VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

1ª ETAPA

As 7 etapas para se tornar um
Palestrante de Sucesso!

Construção e Estruturação do Roteiro
•
•
•
•
•
•

Tema relevante e congruente
Roteiro envolvente e bem estruturado (Começo, meio e final impactante)
Análise da performance, comunicação e envolvimento com o publico
Como construir apresentação visual com slides inspiradores
Estratégias e dicas para usar os recurso de mídia (vídeos e músicas)
Descubra qual o melhor tipo de fechamento para sua palestra

2ª ETAPA

As 7 etapas para se tornar um
Palestrante de Sucesso!

Construção de Produtos
•
•
•
•

Como criar seus roteiros de vídeos para Youtube e Facebook
Saiba como construir roteiro para escrever o seu livro
Como criar palestras, cursos e produtos para a mídia online
Dicas para criação de conteúdo para artigos, e-books e blog

3ª ETAPA

As 7 etapas para se tornar um
Palestrante de Sucesso!

Estratégias para criar Autoridade
•
•
•
•
•
•

A importância de ter um site
Como ter uma presença forte e ser referencia nas redes sociais
O poder dos vídeos dicas para gerar autoridade
Estratégias para criar presença nas mídias tradicionais (Tv, Rádio, Impresso)
Como usar a assessoria de imprensa a seu favor
Descubra a importância do livro para deixar seu legado

As 7 etapas para se tornar um
Palestrante de Sucesso!

4ª ETAPA

Estratégias de Marketing
•
•
•
•
•
•
•

Como construir um site vendedor
Estratégias para campanhas de e-mail marketing
Como elaborar estratégias para captação de leads
Saiba como construir conteúdo para divulgar nas redes sociais
Construa uma boa relevância usando ferramentas da internet (ex. Slideshare)
Como desenvolver estratégias para lançamentos de livros e infoprodutos
A importância do material de divulgação (folder, cartão de visitas, etc.)

As 7 etapas para se tornar um
Palestrante de Sucesso!

5ª ETAPA

Estratégias de Vendas
•
•
•
•
•
•
•

Como se vender para promotores e agências de eventos
Como divulgar o seu trabalho para bancos de palestrantes
Estratégias para alavancar as vendas espontâneas
Como vender através de um programa de afiliados e redes de contato
Descubra o poder das palestras gratuitas para vendas
Como criar alianças estratégicas com outros palestrantes
Estruturar campanhas para captação de mailing e prospects

6ª ETAPA

As 7 etapas para se tornar um
Palestrante de Sucesso!

Estrutura Comercial
•
•
•
•
•

Avaliação do mercado para definição do valor do cachê
Como elaborar uma proposta comercial vendedora
Estratégias de Treinamento para sua equipe comercial
Como elaborar um contrato de prestação de serviço
Como encantar seus clientes através do atendimento e pós-venda

7ª ETAPA

As 7 etapas para se tornar um
Palestrante de Sucesso!

Planejamento da Carreira
•
•
•
•
•
•

A importância de participar de cursos e treinamento
Como se manter atualizado sobre as tendências do mercado
Desenvolvimento de competências e habilidades
Exploração das possibilidades para ampliar sua Carreira
Pesquisa de mercado para futuros produtos
Como ser ético na sua carreira e congruente com seus princípios

Benefícios da Mentoria para Palestrantes
1) Você será capaz de conduzir suas palestras de forma mais profissional;
2) Terá acesso a estratégias de grandes palestrantes que até hoje fazem muito sucesso,
e poderá criar a sua no mesmo caminho;
3) Você não precisará mais arriscar para ver se dá certo, porque você terá uma
profissional com mais de 19 anos de experiência de mercado nacional e internacional
de palestra te auxiliando;
4) Você saberá como investir em propaganda e divulgação para seus produtos,
palestras e marketing pessoal;
5) Saberá com criar e comercializar seus produtos e palestras;
Continua...

Benefícios do Mentoring para Palestrantes
6) As técnicas e dicas são práticas, isso quer dizer que você terá um método para seguir
e fazer sucesso;
7) Estará economizando muito dinheiro em comparação a outros curso de
desenvolvimento específico, que no final acabam sendo informações muito
abrangentes, e que não tiram suas dúvidas;
8) Após a Mentoria para palestrantes, você não terá mais dúvidas se está agindo da
maneira correta, evitando assim erros e custos desnecessárias;
9) Você terá um planejamento estratégico e personalizado para a sua carreira como
palestrante;
10) Além da mentoria você irá fazer parte do banco da Patriani Palestrantes.

Depoimento Internacional

Ricardo Melo
Evento em Londres

Mais Depoimentos em Vídeos

Thiago Concer

Ricardo Melo

Juliana Albanez

Palestrante de Atendimento e Vendas

Palestrante e Coach

Comunicóloga, Jornalista, Coach e
Palestrante

Depoimento de palestrantes
Edílson Lopes| Palestrante de Estratégias para Negócios
O trabalho da Silvia Patriani para um Palestrante é fundamental e essencial. Recomendo
fortemente esta profissional que já orientou muitos Palestrantes no Brasil. Se você está iniciando
sua carreira, ou já é um Palestrante, siga as orientações e conselhos preciosos de Silvia Patriani.

Ricardo Melo | Coaching Financeiro
Silvia Patriani é uma excelente Coach que me ajudou muito a estruturar minha carreira de
palestrante! Desejo que todos vocês se deem a oportunidade de trabalhar com ela!

César Frazão | Palestrante de Vendas e Liderança
Jamais chegaria a onde estou hoje como escritor e palestrante Internacional se não fosse as
orientações valiosas dela. Recomendo a todos que desejam ingressar nessa difícil, mas próspera
carreira. Utilizem os conselhos e orientações desta excelente amiga e profissional.

Informações e Contratações
Fale Conosco

(11) 5575-7314
(11) 9 9503-1077
Skype: silvia.patriani

silvia@patrianieventos.com.br
www.patrianipalestrantes.com.br

Silvia Patriani no Patriani Palestrantes
www.patrianipalestrantes.com.br/palestrante/silvia-patriani.php

