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Essencial para empresas e profissionais que queiram aproveitar esta ferramenta poderosa para
aumentar a sua notoriedade e chegar rapidamente aos seus potenciais clientes.
  
  Abordados conteúdos como, Social Media; utilização de grupos, eventos, páginas e perfis;
configuração e personalização de páginas; aplicações; Integração com website; dicas de
sucesso; truques para aumentar fãs, Google, Mobile, entre outros.
        Slides da apresentação:
       
Vídeo de apresentação do evento:
    
Vídeo dos slides
    Transcrição dos slides
      
    -  1. Website Conteúdos Página facebook Social media Mobile mkt Google Vasco Marques 
  
    -  3. Como criar um site?    
    -  4. Google• Adwords – anúncios google• Analytics – analítica do negócio• Alerts –
monitorizar marca, keywords,• Trends – procura da informação• Maps – negócio local• Docs –
forms, partilha, colaboração• Webmaster Tools – Oficina do site• Google+ e authorship – SEO,
relevância,…     
    -  8. Separador Fan-gate. Box.net Issuu.com Ebook Vídeo Bit.ly e partilhe.     
    -  9. Download imagens gratuitas• www.vascomarques.net/imagens     
    -  10. Passatempos• Easypromos - para fazer passatempos• Não se podem promover
passatempos no mural, anunciar vencedores, etc• Utilizar notas para concursos, textos longos
Pode fazer concurso no mural se for dado seguimento por email ou outra plataforma•
Pesquisar por Contest e Sweepstakes• http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php . 
   
    -  16. Ofertas    
    -  17.  www.cursomarketingdigital.pt    
    -  18. Ofertas +40mil    
    -  19. +160 leads     
    -  20. Post promovido    
    -  21. Facebook ads    
    -  22. Social Media• G+, Twitter, Linkedin, Pinterest• Youtube – link, descrição, tags•
Ustream.tv – transmissão em directo• Scribd.com – partilha de documentos• Slideshare e prezi
- apresentações• Flickr e cooliris – galeria de fotos• Box.net – centro de downloads•
Soundcloud – áudios• Bit.ly – melhor url shortner     
    -  23. www.cooliris..com     
    -  24. www.issuu.com    
    -  25. Thinglink.com
https://www.facebook.com/vascomarques.net?sk=app_211427168875708     
    -  26. Boas práticas Youtube• Vídeos virais, educativos, úteis, link gmail• Personalizar canal
e estatísticas• Link na descrição de vídeos, resposta vídeo• Título, descrição, tags, formato e
qualidade.• WMM• PPT > 2010     
    -  27. Subscrevam canal no youtube www.youtube.com/user/vascomarques2009     
    -  28. timelinemoviemaker.com    
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    -  29. Integração site• Caixa gosto, addthis, comentários, registo, plugin• Agendar artigo ou
publicação automática• Like to download (ou para ver)• Loja (responsive)• Feed RSS: dlvr.it•
developers.facebook.com/wordpress/ .     
    -  30. Mobile Mkt• Site mobile: responsive, plugin ou converter• Landing pages mobile•
Mobile Ads• Facebook Mobile• App• Qual a percentagem de facebook+mobile?     
    -  31. Checklist Converter perfil em página Boas práticas da capa e miniatura
Publicação no topo e em destaque Imagem, vídeo e interagir Personalizar página e
Fan-gate Integrar website e redes sociais Partilhar informação interessante Google e
MobileTeste regularmente novas ideias     
    -  32. www.facebook-empresas.net    
    -  33. Curso online gratuito para estudantes e desempregados, inscreve-te em
www.vascomarques.net/empreendedores     
    -  34. Grupo Facebook e Redes Sociais•
www.facebook.com/groups/redes.sociais.empresas     
    -  35. Mais dicas e eventos• www.facebook.com/groups/redes.sociais.empresas/ (acesso a
downloads, recursos, dicas, etc)• Registe-se gratuitamente em www.facebook-empresas.net•
Newsletter novidades www.vascomarques.net• Página Facebook:
www.facebook.com/vascomarques.net• Portal do Sucesso www.portaldosucesso.pt   

  

 

  Testemunhos:
    Cartaz do evento:
  

  Evento no facebook, clique aqui para ver.
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https://www.facebook.com/events/492293167499491/

