
WORKSHOP ONLINE
MARKETING E

COMUNICAÇÃO PARA
JOALHERIA AUTORAL  

 

Uma  parceria  Marcelo Novaes e Atelier Lucas Shirts 
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APRESENTAÇÃO
O WORKSHOP ONLINE de
MARKETING PARA JOALHERIA
AUTORAL é uma iniciativa de
aprendizado em grupo a partir
de uma metodologia de
trabalho dirigido pela troca e
colaboração entre membros
criativos reunidos em torno de
conteúdos técnicos,  discussões
e aprendizado sobre o dia a dia
da gestão da joalheria autoral
como negócio.



desenvolver o pensamento estratégico da
marca 
profissionalizar o hobbie intuitivo em
negócio de joalheria
identificar os principais nichos da joalheria
definir o propósito da marca autoral
alinhar as propostas de valor da marca
refletir sobre o perfil e necessidades do
público 

O que você vai ganhar 



reconhecer e exercitar a argumentação de
valor para a marca e produtos
elaborar o marketing de conteúdo da marca
e produtos em plataformas de comunicação
online
adotar técnicas especializadas na venda de
joias de arte e design

 

O que você vai ganhar 



acessar  ferramentas marketing e
comunicação adaptadas à realidade do
pequeno e médio negócio de joalheria
ajudar o empreendedor na gestão autoral
da marca para sustentabilidade comercial 
contar com o acompanhamento de um
especialista em marketing e comunicação
na joalheria autoral

 

O que você vai ganhar 



Artistas, designers e joalheiros;
Pequenos e médios empreendedores da
Joalheria Contemporânea: joalheria clássica,
joalheria de design, joalheria artística;
Todos que acreditam na Joalheria como meio
de expressão e transformação positiva.
Vagas: 10 alunos

 

Para quem?



METODOLOGIA

aulas de conteúdos técnicos
dinâmicas em grupo
exercícios descrit ivos
redação de plano de marketing  
e comunicação do negócio
acompanhamento via grupo de
WhatsApp 
material  de apoio via Google
Docs 
aulas online via Zoom



PROGRAMA

CARGA HORÁRIA
18 horas -  3 horas por encontro

Janeiro -          23/01 e 30/01
Fevereiro -    06/2 e 20/02
(Carnaval de 12 a 17/2)
Março -           06/03 e 20/03

Seis encontros aos Sábados ao
longo de 3 meses /  2 aulas por mês 

     Horário:  das 16 `as 19H.



INVESTIMENTO
R$ 800 - 2 aulas por mês
Total R$ 2400 - Total  em 3
meses.  

Pagamento feito por mês  ,
ao início de cada módulo.  



INFORMAÇÕES WHATSAPP
(11) 99512-8270

( 11) 98760-0958 

INSTAGRAM
@atelierlucasshirts


