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Curso totalmente online onde vai aprender passo a passo como criar a sua loja online e
começar a vender pela Internet com eficiência.
    
    Descubra como criar a sua loja online em WordPress, gerir facilmente produtos, otimizar
para aparecer no google, anúncios, redes sociais, plataformas e seguir o caminho certo para
conseguir ter sucesso nas vendas online.
    
    PROGRAMA:
    -Estruturar uma loja online
    -Conceitos essenciais de e-commerce
    -Legislação e boas práticas
    -Criar conteúdos que facilitam a venda online
    -Vender bens digitais (download)
    -Vender bens físicos
    -Loja no Facebook, Vender no Youtube e outras redes sociais
    -Paypal, Ref. MB, Cartão Crédito e outros métodos de pagamento (Portugal, Brasil, Angola,
etc)
    -Criar loja com WordPress
    -Magento, Joomla, Prestashop, Shopify e outras plataformas
    -Publicidade com retorno no Google e outros canais para atrair clientes
    -Search Engine Optimization (SEO) para aparecer no Google 
    
    INVESTIMENTO: 99€

  

INSCRIÇÃO:  www..bit.ly/cursocriarloja
    

      p>Veja evento no Facebook aqui

    
    DATA: 10 e 18 de dezembro às 11h, sessão online em tempo real onde poderá colocar
questões. No entanto se não puder assistir, poderá ver mais tarde quando quiser e colocar
igualmente questões.
    
    DESTINATÁRIOS: Qualquer pessoa ou empresa interessada em criar a sua loja online,
mesmo sem qualquer conhecimento prévio.
    
    REQUISITOS:
    Caso deseje criar a loja em WordPress, já deve ter domínio, alojamento e WordPress
instalado no seu servidor. Caso queira aprender a criar o seu site em WordPress,
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recomendamos que faça também o curso Sites Profissionais com WordPress em  www.cursow
ordpress.pt
    
    METODOLOGIA:
    O curso será totalmente online, com sessões em vídeo em tempo real e gravados,
complementados com plataforma de e-learning que terá acesso ilimitado. 
    
    FORMADOR:
    Vasco Marques 
    MBA com especialização em e-Business 
    Formador e profissional com muita experiência em negócios online
    Profissional certificado Google 
    CV completo em  www.vascomarques.net/cv
    
    Formação gerida pela empresa Web2Business  www.w2b.pt
    
    Mais cursos online em:
    www.cursos-online.pt
    www.youtubevideomarketing. pt
    www.web2business.pt
    www.cursowordpress.pt
    www.cursomarketingdigital. pt
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