
Se você é apaixonada pelo universo das gestantes e seus bebês, se foi a primeira da
turma a ter filhos e está cheia de dicas para montar o enxoval ideal ou ainda, dedicou-se
à maternidade após o nascimento do seu bebê e agora quer voltar ao mercado de
trabalho mas não sabe por onde começar,  o curso de Empreendedorismo
Materno poderá surpreendê-la!

Um curso especialmente desenvolvido para te colocar novamente ao mercado de
trabalho, seja trabalhando como Consultora Materna ou colocando em prática alguma
idéia ou solução para facilitar a vida de novas famílias. 

Neste curso, vamos te ensinar todas as técnicas necessárias para que você comece um
negócio do zero, se desejar ou despertar seu consciente para aquela idéia que ficou
esquecida, mas que você realmente acredita!  E você terá uma grande vantagem, poderá
ter flexibilidade de horários, trabalhar com algo que você realmente goste e te dê prazer
além de independência financeira.
 
O QUE VOCÊ VAI APRENDER: 
Como estruturar um modelo de negócio bem sucedido;
Como obter e reter clientes;
Design do site e logotipo;
Marketing, incluindo meios de comunicação social;
Vender e estruturar preços para um negócio rentável;
Treinamento e comunicação;
Como lidar com a concorrência;
As ferramentas e recursos para ampliar e impulsionar seus negócios;
Responsabilidades da profissão;
Formas de clientes e contratos;
Parcerias com os principais fornecedores no setor Gestante/Bebê 
Como lidar com o início e os desafios

Além disso, você terá a oportunidade de aprender e crescer com os outras alunas e
profissionais da área.

O curso acontecerá de forma ONLINE e AO VIVO, e você poderá assistir de onde
estiver.
 

CURSO DE EMPREENDEDORISMO NO MERCADO MATERNO

Instituto Mãe (11) 9.4369-1112
contato@institutomae.com

www.institutomae.com
@instituto_mae



1.   O NEGÓCIO
Sobre a profissão: uma nova carreira
Dados do IBGE
O que é preciso saber antes de começar
Área de atuação
Limites da profissão
Organização Pessoal

2. COACH DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA

3.  COMO MONTAR UM NEGÓCIO
Princípios de negócios
Marketing & Publicidade
Planejamento financeiro
Atrair e Fidelizar clientes
Precificação
MVV

5. TIPOS DE NEGÓCIOS

4.  MATERNIDADE
Cronograma da gestação
Puericultura leve e pesada
Montando o enxoval
Ida à maternidade
Organização
Plano de parto
Saúde na gestação
Pré Natal
Nutrição
Segurança da gestante e do bebê
Tipos de parto
Perda e Luto

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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PARA QUEM?  
 Empreendedoras, mulheres em transição de carreira e se identificam com o universo materno,

desenvolvimento de produto ou soluções para maternidade.

SOBRE O CURSO:
 Curso ao vivo e online;

A aulas poderão ser gravadas para assistir depois;

16 aulas, totalizando 32hs de curso online.

Aulas 2x  por semana com duração aproximada de 2h;

INCLUI :
 Aula de coaching com 2 horas de duração para acompanhamento e desenvolvimento das alunas;

Aula presencial em loja renomada de produtos de bebê em São Paulo - BEST BABY

Material Online

Grupo para discussão no Whatsapp

Certificação pelo Instituto Mãe.

INVESTIMENTO
 R$ 3.200,00 

Em até 6x pelo PagSeguro (com juros da operadora)

5% de desconto à vista (depósito bancário)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


