


1. IPG – O Posicionamiento de Teads

O que é Teads? Uma introdução à nossa empresa e formatos. Executamos anúncios atrativos em uma plataforma 
global que atinge 1,5 milhões de consumidores mensalmente. Devido ao fato que somente circulamos em editores 
premium e alcançamos 65% dos melhores 300 de Comscore, podemos garantir que as marcas atingirão o conteúdo 
produzido profissionalmente, o que é seguro para a marca.

2. IPG - Teads Studio
Teads Studio é onde acontece toda a magia. Permite aos designers criar formatos de anúncios enriquecidos e 
de última geração que funcionem de maneira perfeita em toda a rede de  Teads dos editores mais premium
do mundo.

https://teadsuniversity.com/course/17
https://teadsuniversity.com/course/19


3. IPG - Creative Lab
Em associação com Real Eyes, Teads prova as criatividades de vídeo antes que se transmita 
digitalmente e transforma os anúncios de televisão em formatos eficientes adequados para 
uma audiência digital.

4. IPG - Teads Insights
Teads Insights com o mais recente em termos de alcance, provas A / B e inteligência de 
negócios.

https://teadsuniversity.com/course/14
https://teadsuniversity.com/course/16


5. IPG - Teads Ad Manager TAM
TAM é a plataforma programática de Teads que utiliza uma forma natural, efetiva e 
eficiente de comprar inventário de Teads self-serve.

6. IPG - Teads Performance
Conheça nossos formatos de Performance mais novos, Teads True Visits e CPC único.

https://teadsuniversity.com/course/15
https://teadsuniversity.com/course/18


PERFIL CONTENIDO

DIGITAIS
• Posicionamento de Teads
• Teads Studio
• Teads Manager 

NÃO – DIGITAIS 

• Posicionamento de Teads
• Teads Insights
• Teads Performance

CRIATIVOS
• Posicionamento de Teads
• Teads Studio
• Creative Lab

SERVIÇO AO CLIENTE
• Posicionamento de Teads
• Teads Performance
• Teads Manager

PROGRAMMATIC
• Posicionamento de Teads
• Teads Ad Manager
• Teads Studio

SBUs / BACK OFFICE • Posicionamento de Teads
• Teads Studio 



Teads University é composto por 6 módulos.

Teads University está dirigido a todos os perfis, Back e Front Office e novos colaboradores
(admitidos a partir de dezembro de 2018).

Sugerimos que revise o material anterior e siga a recomendação dos  módulos a cursar de acordo
com seu perfil. 

Front Office deverá completar 3 dos 6 módulos disponíveis.

Back Office e Novos Colaboradores deverão completar 2 dos 6 módulos disponíveis.

O  Q U E  V O C Ê  D E V E  S A B E R



INSTRUÇÕES



Para iniciar clique Aquí. Deverá completar o formulário de registro abaixo, por favor ingresse com seu e-mail 
corporativo para dar continuidade. Não esqueça de nenhum campo.  Ao finalizar clique em Create Account. 

https://teadsuniversity.com/user/register/264d433731f6ac8958eb01182e3eb7b41f7373d2


Ao finalizar o formulário de registro, será direcionado à página inicial de Teads University. Aqui deverá clicar em Log In 
para ingressar com os dados que colocou no formulário de registro. 



Ao clicar em Log In, deverá inserir usuário e senha (as quais você definiu no formulario de registro e ao terminar  clique em LOGIN. 



Será direcionado ao catálogo de cursos disponíveis. Faça sua escolha e clique em Start Now para iniciar. 



Ao ingresar no curso selecionado, clique em START. 

* Coloca el correo electrónico que usas de IPG Mediabrands



Você já está dentro do curso. 

* Coloca el correo electrónico que usas de IPG Mediabrands



Quando finalizar o conteúdo, aparecerá a seguinte tela. Clique em TAKE QUIZ para completar a avaliação final. 



Ao finalizar o teste, clique em END QUIZ (give me my badge!) para obter seu certificado de cumprimento. 



Salve seu certificado e se desejar siga as instruções abaixo para agregá-lo em seu perfil no  Linkedin. 


