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Última atualização em 17 de abril de 2020 (*) Arquivo disponível apenas na apresentação institucional em inglês da empresa Translate como você digita documentos de arrastar e soltar de qualidade líder mundial Traduzir agora Apresentação institucional é uma ferramenta indispensável para conquistar novos clientes
ou engajar funcionários. Embora muitas pessoas saibam fazer uma apresentação simples, nem todo mundo sabe explorar as melhores oportunidades para encantar o público. Por isso, reunimos um infográfico com algumas dicas de como você pode melhorar uma apresentação institucional. Ao montar uma
apresentação corporativa, não basta apenas juntar as informações da sua empresa em vários slides. Você tem que definir um grande fio de ideias. Isso melhora a apresentação institucional, tornando-a mais clara e objetiva. Além disso, ajuda a levar o público na linha de pensamento e persuadi-los. Infográfico: 6 dicas
para melhorar sua apresentação institucional Você vai montar ou melhorar uma apresentação institucional? Antes disso, confira nosso infográfico. Ele vai ajudá-lo a se preparar para uma excelente apresentação corporativa. Baixar infográfico Como encantar o público com elementos visuais Para melhorar a
apresentação institucional também é essencial para o uso de recursos visuais. Eles ajudam a explicar coisas complexas de forma simples, apoiam a apresentação, encantam e atraem a atenção do público. Em nosso infográfico apontamos alguns recursos para usar e melhorar sua apresentação corporativa. Aqui no
Inovatory, adoramos usar recursos como gráficos, técnicas de storytelling, vídeos do Motion Graphics e uma apresentação de slides baseada na identidade visual da empresa. Gráficos Como citamos no infográfico, os gráficos são excelentes para melhorar a apresentação institucional, pois são visualmente atraentes e
apresentam dados muito convincentes – um recurso importante para persuadir potenciais clientes. Contar histórias ajuda a tornar os assuntos complexos ou desinteressantes em algo que detém a atenção do público. É uma maneira de persuadir seus clientes sem ser invasivo. Você pode contar uma história real sobre
sua marca ou criar uma que envolva os valores da sua empresa. Motion Graphics Motion Graphics é um formato de vídeo animado. É perfeito para melhorar uma apresentação institucional, pois explica a história de uma empresa, seus produtos e serviços, entre outras coisas. Apresentação institucional profissional É



importante que sua empresa tenha uma apresentação institucional profissional, feita com base na identidade visual da marca. Por exemplo, as organizações muitas vezes pedem às agências de design e comunicação para produzir uma apresentação. Pois, quando feito por profissionais da área, transmite mais
credibilidade e faz com que seu produto ou serviço seja claramente compreendido e se destaque entre os concorrentes. Que tal fazer uma apresentação profissional para sua marca? Aqui no Inovatório, temos vários clientes que contratam serviços de escrita e design gráfico para fazer apresentações incríveis, seja em
formato de apresentação (PPT e PDF) ou até mesmo em um vídeo Motion Graphics. *Informações disponíveis apenas em inglês. Última atualização: 16 de janeiro de 2018 Como um estúdio de animação, planejamos, escrevemos e ilustramos personagens, cenários, objetos e qualquer tipo de elemento visual. E nós os
transformamos em animação corporativa através do Motion Design. Como produtor de vídeo Como produtor de vídeo, pensamos em parâmetros audiovisuais, desenvolvemos roteiros, storyboards e toda a estratégia de pré-produção. Além da produção e de todos os detalhes de captura, iluminação, atores, estúdios,
até mesmo a pós-produção onde montamos e finalizamos vídeos corporativos. Como agência de apresentação Como agência de apresentação, planejamos, escrevemos, criamos direção artística como um padrão visual único e desenvolvemos design de slides e animação criativamente no Motion Design. Um por um.
Transformando pilhas de slides em apresentações criativas. Apresentação institucional Traduza como você digita documentos de arrastar e soltar de qualidade líder mundial Traduzir agora ou mesmo receber junto com um documento, uma apresentação sobre a empresa que o enviou? O que achou dessa abordagem?
Muitos não sabem, mas a apresentação institucional é uma excelente ferramenta de marketing para um negócio. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos este tipo de material, agora amplamente utilizado em forma digital, é uma maneira de apresentar a sua empresa. Pensando nisso, é importante ter um bom trabalho de
design, para que essa apresentação siga a mesma linha de identidade visual de outros canais e materiais da empresa. Assim, será possível transmitir credibilidade e profissionalismo. Para produzir esse tipo de apresentação, é preciso primeiro pensar com quem você vai falar. A partir dessa análise, o conteúdo a ser
apresentado será construído, de acordo com informações textuais e visuais para o público que deseja alcançar. Como dito anteriormente, esse tipo de material deve ser muito atraente e deve trazer conteúdo abrangente. Ao mesmo tempo, no entanto, é importante apresentá-lo de forma sucinta para que não se torne
uma abordagem cansativa. Uma apresentação institucional é fundamental para reposicionar marcas no mercado e também para prospecção de clientes. Ao apresentar informações sobre a empresa, produtos, cases de sucesso, clientes atuais e, claro, os canais de contato do seu negócio, profissionalismo e
credibilidade são transmitidos, agregando valor à empresa na frente de potenciais clientes. Para saber mais sobre esse tipo de material e produzir uma apresentação para sua empresa, entre em contato com a equipe boca a Boca Comunicação. O que você faz quando apresenta sua empresa a um cliente em
potencial? Reúne o material promocional e sempre usa o mesmo discurso para dizer o que ele faz e o que Usa? Embora pareça uma tarefa simples, criar uma apresentação institucional que realmente impacta requer que a empresa coloque alguma dedicação para desenvolver um roteiro interessante e material visual
adequado. O primeiro passo para produzir uma apresentação institucional é pensar no propósito do material. Sua empresa está procurando novos clientes? Quer fechar parcerias? Ou talvez capturar novos investimentos? Ou tudo isso ao mesmo tempo? Sua apresentação deve atender ao maior número de objetivos
possível. Ou seja, precisa ser versátil. Uma apresentação institucional que só atende a uma situação específica e a um público específico é um problema. Este é apenas um dos erros que cometemos em uma base recorrente. Conheça outros deslizes comuns que podem ser evitados. Mostrar o que sua empresa faz
genericamente, sem levar em conta as dores do cliente A proposta de valor da sua apresentação profissional é essencial. Nele, você mostrará as vantagens que um potencial cliente teria ao fazer negócios com sua empresa. Não basta descrever as áreas em que sua empresa atua. É fundamental apontar quais
soluções interessarão ao cliente com quem você está falando. Conecte-se com suas dores. Por exemplo, um dono de restaurante com dificuldade em controlar seu inventário quer saber como o software da sua empresa irá ajudá-lo com essa tarefa. Você também pode contar os diferenciais da sua empresa. Como é
feito o trabalho? Por que sua metodologia é mais eficiente que a dos concorrentes? Quem são seus clientes atuais? Que casos de sucesso você pode apresentar de mercados semelhantes? Declare a missão, a visão e os valores da sua empresa imediatamente Uma atitude comum nas apresentações institucionais é
iniciá-las com frases como a missão da minha empresa é produzir produtos tecnológicos de uma forma diferente, porém, expor diretamente essas definições dificulta a retenção da mensagem que deseja enviar ao cliente. Tende a soar como meras palavras jogadas em um slide. Mais eficiente é falar sobre a
importância da tecnologia e como ela muda a vida das pessoas. No final da apresentação, diga algo assim é por isso que estamos aqui. Isso terá um impacto muito maior. É muito mais fácil reter informações quando você chega a uma conclusão. Então, deixe o público concluir qual é a missão, visão e valores da sua
empresa – a partir, é claro, da boa estruturação de sua narrativa. Contar toda a história da corporação Quem não gosta de compartilhar conquistas? Falar sobre momentos de vitória é, sem dúvida, algo emocionante. Mas será que o público de sua apresentação está interessado em conhecer toda a história da empresa
naquele momento? Sobre a vida do fundador, sobre as grandes crises ou sobre as aquisições que foram feitas? Tenha em mente que o foco de sua apresentação são os ouvintes. Como sua empresa afetará suas vidas? Este é o ponto em que se concentrar. Envie o arquivo de apresentação Todos O ideal é não enviar
o arquivo institucional para futuros clientes antes de uma primeira reunião presencial. No entanto, se houver tal necessidade, envie um teaser para despertar a curiosidade. Se a proposta for boa, provavelmente será agendada uma reunião presencial para discuti-la. Tenha cuidado para não exagerar na quantidade de
slides. Sem a presença de um apresentador, a probabilidade de engajar o cliente pela leitura é reduzida. Em seguida, faça uma versão completa, mas resumida, com cerca de cinco a dez slides. Afinal, qual é a chance de uma pessoa ocupada ler 50 slides de uma proposta que nem sabe se interessa a ela? Para não
ter vergonha quando se trata de se apresentar, CLIQUE AQUI e entre em contato conosco e conte com a consultoria pioneira em apresentações profissionais para ajudá-lo! Ou baixe nosso GUIA DE SABÃO para uma apresentação institucional CLICANDO AQUI! Ah, não! Você ainda tem a opção de fazer SOAP
Presentations, nosso curso de comunicação corporativa focado na construção de narrativas de apresentações profissionais! Profissionais!
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