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    Curso Marketing Digital Avançado - W2B

   A W2B  (entidade de formação certificada a atuar na área do marketing digital), apresenta o
novo curso: Marketing Digital Avançado, conduzido pelo formador, Vasco
Marques .

         

Contextualização

   O Marketing Digital é fundamental para qualquer organização que deseja maximizar
objetivos, com menos investimento. Depois de implementar uma presença diversificada no
mundo digital, deve obter ainda mais resultados com a sua estratégia, aprimorando táticas e
técnicas mais avançadas. O curso Marketing Digital Avançado é uma formação totalmente
prática orientada para resultados. 
Duração de
8 horas. 
Poderá optar por frequentar a
formação presencial (Porto/Lisboa) 
ou
online.

     Calendário

      
    -  Online: 11 Fevereiro ( evento facebook )   
    -  Porto: 17 março ( evento facebook )   
    -  Lisboa: 7 abril ( evento facebook )  

  

Condições especiais de participação

   Inscrições efetuadas até duas semanas antes da data de início da ação de formação por 79€
, em vez de 99€.
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https://web2business.pt/
http://vascomarques.eu
http://vascomarques.eu
https://www.facebook.com/events/954328114651158/
https://www.facebook.com/events/1672764769671742/
https://www.facebook.com/events/1643409719253982/
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     Inscreva-se já! Lugares limitados

   

Benefícios

     
    -  Desenhar táticas alinhadas com a sua estratégia digital    
    -  Obter mais vendas online e offline    
    -  Aumentar conversões e objetivos    
    -  Otimizar eficiência da presença online    
    -  Análise comparativa com a concorrência e táticas para a ultrapassar

   

  Conteúdos

      
    -  Desenvolvimento de mapas com táticas para atingir objetivos da sua estratégia digital   
    -  Aumentar vendas com Marketing Digital   
    -  Técnicas avançadas de publicidade   
    -  Criação de conteúdos e vídeo para landing pages e automação da comunicação e venda 
 
    -  Otimização de website para aumentar eficiência   
    -  Gestão avançada de Facebook e Redes Sociais   
    -  Construção de um dashboard personalizado para analisar métricas e retorno do
investimento   

    

Destinatários

   Profissionais interessados em utilizar o Marketing Digital no seu negócio, aplicando técnicas
e recorrendo a ferramentas mais avançadas.

     

Sobre o Formador

   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
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http://vascomarques.com/inscricao-formacao/
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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. Autor dos livros: Marketing Digital 360  e Vídeo Marketing .    Mais
informações em:
www.vascomarques.eu
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http://www.livromarketingdigital.com/
http://videomarketing360.net/
http://vascomarques.eu/

