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PROPUNERE DE COLABORARE

Salutare!
Sper că mesajul meu te găseşte cu bine!

Pentru început îți mulțumesc pentru timpul alocat parcurgerii acestei propuneri de colaborare!

Sunt Gabriel Radu, fondatorul a doua branduri de dezvoltare personală şi profesională: Progra-
marea Succesului şi Mentoria Hub. De asemenea, sunt executiv coach, trainer şi autor al mai 
multor programe educaționale online, bazate pe experiența a peste 12.000 de ore de lucru cu 
antreprenori, manageri şi lideri din peste 25 de industrii în ultimii 10 ani.

Te-am contactat întrucât doresc să-ţi lansez invitaţia de a face parte din proiectul Mentoria 
Hub şi de a iniţia o eventuală colaborare reciproc avantajoasă.

Concret, ce face acest proiect: pune în legătură autori, experți, coachi, consultanți şi traineri cu 
potențiali clienți. Practic, noi îți punem la dispoziție o modalitate prin care să-ți transformi exper-
tiza în profit şi în acelaşi timp să-ți creşti vizibilitatea în piață.

În acest sens, avem 3 variante posibile de colaborare:

a Publicarea unui curs online în platforma de e-learning Mentoria Hub;

a Susținerea unui interviu pe zona ta de expertiză, în calitate de invitat;

a Furnizarea contra cost a serviciilor de consultanță / coaching membrilor din comunitatea 
Mentoria Hub.

Însă, pentru a afla mai multe detalii despre beneficiile pe care le poți obține prin colaborarea cu 
noi, te invit să parcurgi integral acestă propunere. Apoi, în măsura în care se dovedeşte a fi de 
interes pentru tine, vom stabili ulterior o primă discuție prin Skype / Zoom.

Aşadar, ce putem face pentru tine prin această colaborare:

a îți asiguram suport pentru crearea cursurilor pe care le poți publica în platforma Mentoria Hub;

a iți punem la dispoziție platforma de e-learning Mentoria-Hub (un spațiu interactiv şi modern 
de publicare a cursurilor);

a îți punem la dispoziție un sistem eficient de promovare (prin care te ajutăm să stabileşti cone-
xiuni valoroase cu membrii comunității Mentoria Hub).

În acest fel, vei scăpa de toate costurile ce presupun dezvoltarea unei platforme de e-learning, 
crearea unui curs şi promovarea acestuia.
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Ce este diferit la Mentoria Hub faţă de alte platforme de e-learning?

Discutăm aici despre două elemente de diferenţiere importante:

1. Conectarea cu potenţiali clienţi.
În acest sens, platforma a fost gândită să ajute eficient expertul care publică cursul sau interviul.
Sub fiecare lecție video din platformă, cursantul este încurajat să contacteze expertul pentru a 
beneficia de susținerea lui în procesul de implementare. Astfel, vei intra în contact cu potențialii 
tăi clienți şi vei putea să-ți monetizezi expertiza.

2. Promovare.
Vreau să ştii că în Mentoria Hub, nu facem lucrurile la întâmplare. Acordăm o atenție deosebită 
în promovarea fiecărui expert. În acest sens, vei beneficia de un funnell de promovare adaptat 
nişei din care faci parte.

Mai exact, care sunt beneficiile tale?

Prin colaborarea cu noi poţi să:

a Îți transformi expertiza în profit;

a Îți creşti numărul de potențiali clienți;

a Îți creşti vizibilitatea brandului pe care îl reprezinți;

a Îți creşti numărul de urmăritori în Social Media.

Pe lângă aceste beneficii, în calitate de colaborator Mentoria Hub, poţi beneficia gratuit de 
un pachet de 7 servicii astfel încât să îţi creăm toate circumstanţele prin care să te punem 
în contact cu potenţialii tăi clienţi:

1. Suport în conceperea şi realizarea cursului:

a Programam o sesiune de consultanță în care stabilim de comun acord, care este publicul tău 
țintă, care sunt nevoile acestuia şi stabilim de comun acord subiectul cursului şi / sau a interviului;

a Asigurăm suport pentru conceperea cursului şi / sau a interviului.

2. Asigurăm montaj video şi încărcarea cursului pe platforma de e-learning Mentoria Hub:

a Asigurăm montajul video a cursului şi / sau a interviului;

a Asigurăm montajul video a unui spot de promovare a cursului şi a autorului;

a Asigurăm marketarea textelor de prezentare aferente autorului şi a cursului;

a Asigurăm încărcarea cursului în platforma Mentoria Hub.
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3. Pachet de promovare a autorului şi a cursului:

a Sistem de e-mail marketing + automatizări;

a Creare şi trimitere flux de e-mailuri către baza noastră de date în care prezentăm în format text 
şi/sau video: expertiza trainerului, cursul nou lansat, plus diferite materiale de promovare puse 
la dispoziție de către autor (exemplu: articole, webinarii şi / sau interviuri înregistrate, orice alte 
tipuri de conținut care au drept scop atât promovarea autorului cât şi a cursului din platformă);

a Optimizare SEO şi publicarea articolelor în blogul Mentoria Hub cu posibilitatea de a face tri-
mitere către site-ul autorului;

a Crearea unui pachet de postari personalizate cu scopul promovării cursului şi a autorului pe 
toate canalele Mentoria Hub.

a Realizarea şi optimizarea grafică a tuturor materialelor de promovare cu respectarea identită-
ții grafice Mentoria Hub. Resursele create pot fi: bannere, spoturi video, thumbnail-uri, etc, pe 
care le vom utiliza pe rețelele de socializare, în articole, landing page şi e-mail marketing;

a Reclamă sponsorizată în care promovăm resursele gratuite puse la dispoziție de experții Men-
toria Hub cât şi pagina de cursuri Premium, costurile fiind suportate integral de Mentoria Hub;

a Organizare webinarii Live după o structură clară de marketing cu scopul de a obține noi clienți.

4. Pagini dedicate autorilor din site, după caz:

a Realizarea paginilor de înscriere la evenimentele live pe care urmează să le susții şi suport 
asigurat în realizarea textelor şi a spotului video de promovare (după caz). Aici pot fi pagini de 
înscriere la webinarii sau sesiuni de consultanță / coaching;

a Platforma de susținere a webinariilor LIVE dar şi Ever Green cu promovare inclusă a autorului 
şi a cursului creat în Mentoria Hub;

a Pagina de comandă a serviciului pe care îl pui la dispoziția comunității Mentoria Hub.

5. Soft de facturare şi gestiune:

a Asigurăm facturare după caz - (proformă / fiscală);

a Posibilitatea clientului de a achita atât online cât şi prin transfer bancar.

6. Funcţionalităţi platformă:

a Sistem de acces automat la cursurile disponibile în platformă;

a Bifare lecții finalizate;

a Adăugarea lecțiilor în secțiunea de Favorite;
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a Timeline (cât % a urmărit cursantul din curs);

a Automatizare emitere diplome pentru cursanți;

a Secțiunea de Q&A sub fiecare video din curs;

a Secțiune prin care poți primi  testimoniale de la clienți;

a Secțiune dedicată (după caz), prin care un cursant doreşte să discute 1 la 1 pentru suport în 
implementarea informațiilor din curs (consultanță / coaching).

7. Suport administrativ şi Mentenanţă:

a Răspundem la întrebările administrative venite din partea clienților (e-mail/telefon);

a Asigurăm hosting video pentru curs / interviu / webinarii, etc.

a Asigurăm mentenanță tehnică pentru platformă.

În concluzie, dacă ai un curs online sau oferi un serviciu şi vrei să îl promovezi şi să îl monetizezi 
prin intermediul platformei de e-learning Mentoria Hub, îţi propun să stabilim o discuţie prin 
Skype / Zoom, în care să discutăm mai multe detalii. Cu siguranţă vom găsi împreună cea mai 
potrivită metodă de colaborare.

Parteneriatele inspirate construiesc afaceri profitabile! 

Gabriel RADU
Founder & Executive Coach

0755.134.053
office@mentoria-hub.ro
www.mentoria-hub.ro

Îți mulțumesc pentru timpul alocat citirii acestui document!

Vreau să colaborăm
Click aici

http://office@mentoria-hub.ro
http://www.mentoria-hub.ro
https://mentoria-hub.ro/propunere-colaborare/

