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O Facebook Marketing 360 é um curso inteiramente online, dirigido, a todos aqueles que
pretendem ter um presença ativa nesta
Rede Social
  e que desejam dinamizar a presença do seu 
negócio
e retirar o máximo partido de todas as funcionalidades para obter melhores 
resultados
.

  

Como este curso irá descobrir como: aumentar a notoriedade do seu negócio ou projeto; 
personalizar uma página, desenvolver uma promoção inovadora, aumentar fãs, fidelizar
clientes, criar conteúdos apelativos e como integrar com website e redes sociais.

  Clique aqui para se inscrever       Destaques do Programa:    » Novidades facebook
(página, publicidade, my business, etc)  » Como chegar a mais fãs?  » Criar imagens atrativas
para ter grande alcance  » Personalizar páginas facebook  » Aumentar fãs  » Vendas  » Análise
estratégica das estatísticas  » Publicidade eficiente  » Redes Sociais  » Integração Web  » E
muito mais...  

        Entre estes destaques, irá aprender muitas dicas úteis e simples para implementar!    Víde
o de Apresentação do Curso Facebook Marketing 360:
       
Vantagens Únicas:
   » Receba uma aplicação em MS Excel com ferramentas e modelo de gestão de Presença no
Facebook  » Aulas e dúvidas em direto, mas também pode ver gravação  » Suporte profissional
e especializado para conseguir implementar tudo o que aprende  » Possibilidade de ver online,
em direto, as aulas presenciais desta formação  » Acesso ao curso e a atualizações grátis e
ilimitadas durante 1 ano    
Investimento:
 

O investimento para a versão Essencial é de 95€ e para a versão completa 190€. No entanto
se inscrever hoje fica por 150€ a versão completa.
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A versão Essencial não inclui as ofertas do curso Google Plus, Criação de Imagens Animadas
no Photoshop nem a aplicação MS Excel "Facebook Marketing 360" para gerir eficientemente a
sua presença nas redes sociais. Também não incluí os módulos Redes Sociais e Integração
Web.

  MS Excel "Facebook Marketing 360"  

  Condições Especiais:  

» Para os 10 primeiros, oferta do curso online Google Plus e da formação Como criar imagen
s animadas atrativas
para Twitter, Google Plus, Pinterest e Website.  » Oferta da aplicação 
MS Excel "Facebook Marketing 360
" que lhe vai facilitar toda a gestão de 
Páginas Facebook
.  » Acesso ao
Master Marketing Digital 360
em condições especiais.

  Formato e Metodologia    As aulas são totalmente online. Algumas serão em em direto
onde poderá colocar em 
tempo real 
as suas questões. Existem também aulas já gravadas em vídeo e mais m
aterial de apoio
. Terá sempre apoio da nossa equipa de 
suporte
para esclarecer todas as suas questões relacionadas com este curso. Terá acesso a ver em 
direto ou gravação das aulas presenciais
em janeiro de 2015.    
Demonstração da formação online
     
Formador:
 ☛ 
www.vascomarques.net/cv
 

Esta formação, com dicas práticas, permitirá melhorar o desempenho do seu negócio de
uma forma simples e eficiente, com a grande vantagem de que aa maioria das orientações não
implicam investimento adicional. Com os conhecimentos que vai adquirir de um profissional
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experiente e especializado, poderá aplicar os conhecimentos adquiridos, forma assertiva,  na
estratégia
do seu negócio.

  Adira ao Evento no Facebook:     //     Post  by Marketing Digital 360 .    Outros Cursos
Online     Para
potencializar ainda mais a sua presença social, poderá adquirir pack de cursos online.
Sugerimos uma ou mais áreas para complementar a formação
Facebook Marketing 360
:    » Search Engine Optimization  » Google Adwords  » 
Website e Estratégia 360
 » Youtube Vídeo Marketing  » Photoshop  » 
Mobile App 360
 
  Veja aqui dezenas de testemunhos em vídeo
  Contacte-nos  para condições especiais na aquisição de mais do que 1 curso online!
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