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    O Marketing Digital é uma área efervescente e em constante atualização, logo surge
a necessidade de estar atento às boas práticas digitais que potencializam o crescimento dos
negócios e o alcance de mais resultados. É neste contexto que surge a formação: Aumentar
vendas com Marketing Digital 360
, conduzida pelo especialista e autor dos livros Marketing Digital 360 e Vídeo Marketing: Vasco
Marques.

    Aproveite os preços promocionais e frequente uma formação inovadora e orientada para
resultados.

      Serão realizadas três edições (duas presenciais e uma online).  A formação é ministrada
pela W2B , uma entidade de formação certificada pela DGERT.

    Calendário
     
    -  Porto: 21 de janeiro 2016 ( adira ao evento facebook )   
    -  Lisboa: 12 de fevereiro de 2016 ( adira ao evento facebook )   
    -  Online: 18 fevereiro de 2016 ( adira ao evento facebook )  

    

    
O curso Aumentar Vendas com Marketing Digital 360 é destinado a gestores e a
profissionais interessados em melhorar a performance do seu negócio, através de técnicas e
ferramentas de marketing digital específicas e direcionadas.
  
Programa:
     
    -  Conversões - converta contactos em resultados com páginas criativas   
    -  Pesquisas - destaque o seu negócio nas pesquisas do Google   
    -  Notoriedade - Obtenha mais notoriedade nas Redes Sociais   
    -  Clientes - Capte novos públicos no Facebook   
    -  Publicidade - Atraia novos clientes com anúncios eficazes   
    -  Conteúdos - Conquiste com conteúdos e vídeos profissionais  
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http://www.mkt360.digital/
http://www.mkt360.digital/
http://www.web2business.pt/
https://www.facebook.com/events/1533563253630719/
https://www.facebook.com/events/729377253831079/
https://www.facebook.com/events/1666102846962366/
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Benefícios desta formação:
     
    -  Mais vendas online e offline   
    -  Aumente conversões e objetivos   
    -  Otimização da presença online   
    -  Ultrapasse os seus concorrentes  

    Formação Presencial

  As edições presenciais têm a duração de 7 horas (9h às 17h) e decorrem em Lisboa e no
Porto.    Os participantes terão acesso a um grupo privado no Facebook de discussão e
networking, a oferta de documentos modelo de gestão, mapas com workflows de táticas de
marketing digital, oferta do livro marketing digital 360 ou Vídeo Marketing e ainda a oferta de
um conjunto de vouchers de parceiros de serviços de marketing digital, no valor de 100€.

    Formação Online

    A edição online tem a duração de 30 horas.    Os participantes terão acesso a um grupo
privado no Facebook de discussão e networking, a oferta de documentos modelo de gestão,
mapas com workflows de táticas de marketing digital, oferta dos livros Marketing Digital 360 e
Vídeo Marketing, uma sessão de consultoria online via Skype, um diagnóstico express sobre a
presença do negócio na web, e ainda a oferta de um conjunto de vouchers de parceiros
digitais, no valor de 200€.    As 30 horas atribuídas à formação online são calculadas tendo em
conta a visualização dos vídeos, consulta de documentação disponibilizada pelo formador, o
tempo dedicado ao autoestudo e aplicação dos conceitos adquiridos.
    
Sobre Vasco Marques:
  Vasco Marques é licenciado e mestrando em Gestão e Negócios e possui um MBA com
especialização em e-Business. Exerce atividade profissional na Gestão de e-Business, com
presença ativa em conferências e formações sobre Marketing Digital. É docente no ensino
superior, responsável por disciplinas relacionadas com Redes de Informação, e-Business,
Ferramentas Digitais e Marketing Digital. É ainda Microsoft Certified Trainer e Google Certified
Professional, com uma vasta experiência em multimédia, desenvolvimento web, redes sociais e
ferramentas digitais. É CEO da empresa W2B , uma entidade de formação certificada DGERT
e com a oferta de vários serviços de consultoria (http://www.web2business.pt/).
    Autor dos livros:     
    -  Marketing Digital 360 ( www.livromarketingdigital.com )   
    -  Vídeo Marketing ( www.videomarketing360.net )  

  
Mais informação sobre o percurso profissional de Vasco Marques na página www.vascomarqu
es.eu
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http://www.livromarketingdigital.com/
http://videomarketing360.net/
http://vascomarques.eu/
http://vascomarques.eu/

