QUEM NÓS

SOMOS

A distância nos Une

Somos a primeira empresa de comunicação
organizacional e educação a distância baseada na
Argentina e no Brasil.
Fundada pelo comunicador cubano Miguel Lara Hidalgo,
ACP Comm & Learning acredita que o mundo atual precisa de
soluções globais com sotaque local.
A inovação, atualização constante, experiência internacional e honestidade são os valores
que compartilhamos com nossos clientes há mais de 10 anos.

VISÃO
Ser uma empresa referente no planejamento e gestão de projetos de comunicação e educação
a distância na América Latina.

CRIAÇÕES

PROFISSIONAIS
Na ACP integramos Comunicação e Educação porque:
a tecnologia deve estar a serviço das pessoas,
as necessidades de divulgação e capacitação da
organização precisam ser resolvidas com as mais atuais instâncias
do conhecimento,
possuímos as ferramentas para que os objetivos virem resultados,
cada cliente é uma viagem de crescimento pessoal e profissional,
criar utilizando uma metodologia personalizada é um ato de
responsabilidade,
misturar conhecimento com paixão é a chave do sucesso.

COMO PODEMOS AJUDAR SUA

EMPRESA A CRESCER?
Estratégias de Comunicação e Marketing Digital.
Gerenciamento de Mídias Sociais.

COMM

Tradução, Produção e Edição de Conteúdos para Websites, Lojas Virtuais e Newsletters.
Fotografia e Fotojornalismo.

Soluções em
Comunicação Corporativa

Assesoria de Imprensa.
Cobertura e Divulgação de Eventos.

Cursos a Distância.
Vídeo Conferências e Webinars.
Capacitação Corporativa via E-Learning.
Gerenciamento de Learning Management Systems (LMS).

LEARNING
Soluções em
Educação a Distância

ATUALIZAR

INOVAR COLABORAR
DIVERSIDADE
GLOBALPERSONALIZAR
CAPACITAR LOCAL

ENTRE EM

CONTATO

informes@agroconsultoraplus.com
www.agroconsultoraplus.com
miguelcuba
@agroconsultora

Miguel Lara Hidalgo

Consultor de Comunicação, E-Learning y Social Media.
CEO & Founder da ACP Comm & Learning (Brasil) e da
ACP Agroconsultora Plus (Argentina).
Bacharel em Comunicação Social (Faculdade de Comunicação,
Universidade de Havana-Cuba, 1998).
Jornalista focado em temas sobre empreendimentos, turismo,
agronegócios e alimentos.
Especializações em marketing, publicidade, comunicação
organizacional e educação a distância.
www.linkedin.com/in/miguelara

www.facebook.com/agroconsultora
Tel. (of. Buenos Aires): (+54 11) 2072-5074
Cel./WhatsApp (Brasil): (+55 54) 9698-7526

