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Consiga melhores resultados hoje mesmo!

APRENDA A TRABALHAR DE
MODO MAIS RÁPIDO E EFICAZ

Imagine:

 Dac�lografar tão bem com os dez dedos que nunca mais precisará de perder tempo com 
correcções

 Dac�lografar sem qualquer tensão corporal, e com uma postura naturalmente correcta
 Poder concentrar‐se no que escreve e não no modo como escreve
 Poupar tempo precioso todos os dias, tempo que poderá usar para muitas outras ac�vidades 

mais agradáveis

Recomendado pela Microso�, com o premiado Keyboard Pro® irá rápidamente  dominar o 
teclado do seu computador de modo absolutamente profissional em apenas 8 horas.

Subscreva hoje mesmo um curso Keyboard Pro®, e comece de imediato a treinar as competências 
que precisa para u�lizar o seu computador de modo mais rápido e eficaz, para sempre!

“Um curso simples e acessível que torna mais
fácil que nunca escrever de modo profissional”

“Se quiser aprender a dac�lografar de modo
profissional, o Keyboard Pro® é a ferramenta certa”

“Os cursos online são o modo sustentável
de aprender novas competências”

Avaliação dos u�lizadores de
Keyboard Pro® em 2012*

100% dos utlilizadores referem que o uso do Keyboard Pro® 
teve um impacto posi�vo na sua u�lização do computador, 
quer a nível profissional quer a nível recrea�vo

100% referem que recomendariam o curso a um familiar, 
amigo ou colega

100% referem que actualmente trabalham de forma mais 
confiante no seu computador

98% referem que a sua postura claramente melhorou desde 
que fizeram o curso

*resultados ob�dos a par�r de 500 u�lizadores do Keyboard Pro® que 
completaram o nosso ques�onário online entre Janeiro e Junho de 2012



Consiga melhores resultados hoje mesmo!

DACTILOGRAFAR DE MODO PROFISSIONAL
®É FÁCIL COM O KEYBOARD PRO

INOVAÇÃO: 

O nosso inovador sistema de treino video-assistido associado à 
tecnologia de tutoria virtual torna a aprendizagem rápida e fácil 
para todos - qualquer que seja a idade ou habilidade.

PRODUCTIVIDADE:

Aprenda a dactilografar depressa e bem, com menor esforço e 
ansiedade!

FLEXIBILIDADE:

Com o noso treino ‘online’ não está preso a nenhuma sala de aula, 
horário ou computador! Você escolhe onde e como quer treinar, e 
quando for conveniente!

ERGONOMIA:

Faça um favor à sua saúde, e aprenda a usar o teclado sem 
sobrecarregar de tensão os seus dedos, mãos e costas!

DIPLOMA PERSONALIZADO:

Quando acabar o curso receberá um diploma personalizado que 
poderá guardar, enviar por e�mail ou publicar automaticamente no 
Facebook.

®Keyboard Pro  é compatível com Windows e Mac

A subscrição é válida por 1 ano

Não requer qualquer instalação de software

Começo imediato - compre uma subscrição e comece a treinar já!

Compatível com qualquer tipo de teclado (tradicional, curvo, 
ergonómico, Mac e portátil)

Compatível com os ‘browsers’ mais usados
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O portal Keyboard Pro® ‘On‐Demand’ é a solução mais simples, flexível e económica para fornecer cursos Keyboard Pro® a vários u�lizadores.
Fornecemos‐lhe um portal exclusivo Keyboard Pro® no qual os seus u�lizadores se podem registar e aceder a uma subscrição Keyboard Pro® 
a par�r de qualquer computador ligado à internet, através de um código PIN de 4 digitos.

Se é responsável pela formação de estudantes ou de colaboradores na 

sua organização, contacte‐nos hoje mesmo e teremos todo o gosto em 

lhe oferecer um portal Keyboard Pro® ‘On‐Demand’ e um curso 

Keyboard Pro® para que o possa experimentar de imediato.

Encontrará os nossos contactos detalhados no portal Keyboard Pro®.

Portal ‘On-Demand’ fornecido gratuitamente - paga apenas 
pelos cursos registados

Portal personalizado com o logótipo da sua empresa ou 
marca, gratuitamente

Funcionalidade de auto-avaliação permite-lhe medir o 
®sucesso do Keyboard Pro  entre os seus colaboradores

Disponível em mais de 10 idiomas, sem custos adicionais

Acesso seguro a partir de qualquer computador ligado à 
internet

®Keyboard Pro On‐Demand
PARA EMPRESAS & INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
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