25H
CURSO DE FORMAÇÃO INTENSIVA
PERSONAL TRAINING BUSINESS
Dotar os profissionais de ferramentas e competências
para desenvolverem um negócio de personal training consistente e sustentável,
num mercado altamente competitivo,
através de metodologias empíricas e suportes diferenciadores.

DESPERTA O TEU

CONHECIMENTO!

PLANO DE ESTUDOS
COMPETÊNCIAS
MÓDULO I

O Negócio de PT

MÓDULO II

Marketing Digital

Temáticas: estrutura do negócio, preço, formas de pagamento,
quantidade e duração das sessões comercializadas, contrato,
regulamento e marketing.

6H

Aprenda a integrar, gerir e otimizar a sua presença nas várias redes
sociais. Este módulo é essencialmente prático e cada participante
está on-line a trabalhar a partir das suas próprias páginas, com a
orientação e supervisão do Digital Marketeer.
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MÓDULO III

Vendas - Há negócios e Negócios!

MÓDULO IV

Serviço de Personal Training

6H
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Qual é o seu estilo? Vende o pão, vende à fatia ou apanha as
migalhas? Conhece o conceito de riqueza VLD? Neste módulo
encontra soluções práticas para captar clientes de forma consistente e eficaz.
O serviço de PT é muito mais do que prescrever e acompanhar
sessões de treino. Conheça as melhores formas de inovar e criar
valor acrescentado. Aprenderá os principais fatores que determinam a retenção, fator fundamental e imprescindível para a sustentabilidade e longevidade do seu negócio.

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

DESTINATÁRIOS
Gestores e Líderes em Organizações, Licenciados/Estudantes nas
Ciências do Desporto | Exercício e Bem-Estar, Personal Trainers,
detentores do TPTEF ( Título Profissional de Técnico de Exercício Físico)
e DT ( Directores Técnicos) que pretendem obter unidades de crédito
para formação contínua.

Prof. João Pinheiro

- Licenciatura em Psicologia (ULHT)
- Especialização em Gestão de Ginásios e Health
Clubs (Manz)
- Docente Convidado (ULHT, ESDRM, Univ. Europeia)
- Coordenador Pedagógico do Curso de Formação
Intensiva Personal Training Business (Manz)
- Especialista em Desenvolvimento Estratégico,
Formação e Consultoria Comercial na área do
Exercício Físico, Saúde e Bem-Estar

DURAÇÃO/UNIDADES DE CRÉDITO

25H/5 UNIDADES DE CRÉDITO

INVESTIMENTO

CONSULTE www.manz.pt
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25H
Formação Certificada
LEIRIA | LISBOA
MARÇO

MAIO
Conforme Despacho IPDJ

