Apresentação 2022

SOBRE MIM

Meu nome é Milena Mancini,
tenho 42 anos e há 19 estou à
frente da Projetual Comunicação,
agência de Marketing e
Comunicação Integrada que
fundei em 2003.

Sou Head de Marketing (CMO) da HCC Hotels,
administradora de hotéis com empreendimentos
em vários estados do Brasil; e da LD Distribuidora,
regional Sul das marcas Leitíssimo e Delicari.
Sou membro da Governança e do Grupo de
Comunicação do NIV, Núcleo de Inteligência do
Varejo de Curitiba; membro da Governança e Colíder do Grupo de Comunicação da Governança
do Ecossistema de Inovação de Curitiba, o Vale
Do Pinhão; e também Líder de Comunicação e
Mentora do Programa Empreendedora
Curitibana.

Sou Instrutora e Consultora de Serviços Online no
Sebrae/PR desde 2015 e atualmente Instrutora
do UpDigital do Sebrae Nacional.
Ministro Palestras e Workshops sobre Marketing
Digital e sobre Comércio Eletrônico para
empreendedores,.
Sou co-autora de Artigos sobre Varejo Digital para
o Portal Escola de E-commerce, segundo maior
site de conteúdos para pequenos e médios
varejistas digitais do país, do qual me tornei
Embaixadora Oficial em 2021.

Sou associada à ADVB/PR (Associação dos
Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) e à
AHK (Câmara de Comércio Brasil-Alemanha),
onde também sou Instrutora de Workshops
sobre Marketing e Comunicação Empresarial
desde 2017.
Presto Consultoria de Marketing Digital para
empresas de todo o Brasil e faço Mentoria
Online para empreendedores e profissionais
liberais sobre Presença Digital, e-commerce e
novas mídias.

MEUS CURSOS
Meu primeiro Curso foi
desenvolvido para o Sebrae/PR em
2015, mais especificamente para o
Programa SebraeTec, entitulado
Marketing Digital para
Empreendedores, ministrado
presencialmente, com variações
de duração entre 4, 6 ou 8h/ aula.

Atualmente, para Cursos do Sebrae Nacional,
ministro conteúdos (presenciais e on-line) sobre
Marketing Digital para pequenas e médias
empresas. O material didático, duração e
programa pedagógico são cedidos por estas
Instituições, visto que todos os Instrutores
seguem a mesma metodologia padrão.
No UpDigital, por exemplo, são 6h/aula
ministradas on-line, seguidas por duas
Mentorias individuais para cada empreendedor.

Para a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha
(AHK) desenvolvi e ministrei os seguintes Cursos,
ministrados desde 2017, todos com duração de
4h/aula:
- Marketing Digital para Empresas
- Tendências de Marketing
- Branding
- Comunicação Interna & Endomarketing
- Redes Sociais para Empresas
- Redes Sociais para Negócios B2B
- LinkedIn para Negócios
- Instagram para Negócios
- Estratégias de SEO

Tenho apenas um Curso on-line gravado e
lançado de forma independente na plataforma
Hotmart, que se chama Marketing Digital para
Restaurantes.
O conteúdo foi gravado como extensão do
Workshop presencial que desenvolvi e ministrei
para empresários do ramo, a convite do Núcleo de
Turismo e Gastronomia do Sebrae/PR em 2020,
nas cidades de Curitiba e Paranaguá / PR, quando
interrompemos o programa devido ao início da
pandemia.

Tenho dois outros Cursos On-line gravados, porém
estes disponíveis apenas para assinantes da
Garagem do Conhecimento, plataforma
educacional do Portal iCarros e da Escola de
Gestão Automotiva, focada no desenvolvimento
dos profissionais do setor.
Os cursos, lançados respectivamente em 2020 e
2021, são:
- Ferramentas Digitais para Negociações
- Redes Sociais para Venda de Automóveis

Em 2020 tive minha primeira experiência como
docente de pós graduação, ministrando a
Disciplina de Marketing Estratégico Digital do
MBA em Gestão Estratégica Empresarial da
UniBrasil.
Meu desafio no momento está sendo finalizar o
material da Disciplina de Marketing Digital do
MBA em Gestão Estratégica e
Desenvolvimento de Lideranças promovido
pela Secretaria Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Curitiba, que será
ministrada em julho e agosto de 2022.

MENTORIAS
Além das Mentorias para o Sebrae,
que complementam a carga
horária dos Cursos como o
UpDigital, sou Mentora do Salto
Aceleradora, a primeira e maior
aceleradora de MEIs do país. O
Salto usa metodologia Impact
HUB, sendo um programa
realizado pelo Sebrae e Viacredi.

Através do Salto, em 2020 ministrei Mentorias
de Marketing para empreendedores de todo
estado de Santa Catarina, e em 2021 ampliamos
o projeto para MEIs de todo o país.
Ainda em 2021, participei como Mentora
Inspiradora da área de Marketing do Projeto
Chamada de Impacto Pró Pantanal,
mentorando empreendedores do estado do
Mato Grosso. A Chamada de Impacto é um
projeto Impact HUB com o Sebrae / MT.

CONSULTORIAS
Como mencionado no início deste
documento, sou Consultora de
Marketing fixa em duas empresas,
atuando como CMO, ou Head de
Marketing: na HCC Hotels desde
2020 e na LD Distribuidora desde
2022. Também estou disponível
para Consultorias pontuais, que
podem ser contratadas via Sebrae/
PR ou particulares.

Vamos continuar conversando!
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