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A ANJE promoveu no dia 20 de junho, entre as 19h00 e as 20h30, o seminário “Google
Empresas”, na sede nacional da associação, no Porto. A iniciativa pretende desvendar as
potencialidades e vantagens oferecidas pelo Google aos empresários e às organizações,
através da utilização de ferramentas gratuitas e do investimento no serviço Adwords. Estão já
abertas inscrições para uma formação nesta áreas: Ferramentas Google e Publicidade com
Adwords, que irá decorrer nos dias 4, 9 e 16 de julho em horário pós-laboral, saiba mais
informações em: 
http://www.anje.pt/portal/formacao-google-adwords  
 
 
 
   
CONTEÚDOS 
   
     
    -  Google+ e Authorship;      
    -  Docs, Drive e Forms;      
    -  Hangout e Youtube;      
    -  Maps - places;      
    -  Trends;      
    -  Alerts;      
    -  Webmaster tools;      
    -  SEO – Search Engine Optimization;      
    -  Mobile;      
    -  Adwords e Analytics;      
    -  Outras ferramentas google.    

  

      Veja aqui os slides desta apresentação:
    Seminário Google e Negocios na Internet ANJE  from Vasco Marques   
    METODOLOGIAS DA FORMAÇÃO         Apresentação de exemplos práticos e dicas de
implementação fácil..          FORMADOR         Vas
co Marques - licenciado e mestrando em Gestão e Negócios; 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.
Mais informações na página 
www.vascomarques.net/cv
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DESTINATÁRIOS
     
 
     
Profissionais da área de gestão, direção, marketing e outros quadros empresariais
interessados em utilizar o Google para o seu negócio. 
     
 
     
       
PREÇO
       
 
       
Publico geral: 10 euros
       
Associados ANJE: Gratuito
       
 
       
         
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
         
           
    -  A formalização da inscrição é efectuada através do preenchimento do formulário abaixo
disponibilizado em http://www.anje.pt/portal/formacao-seminario-google-empresas            

    -  Pagamento efetuado por cheque ou transferência bancária, até três dias úteis antes da
data de início do curso e envio de comprovativo para  focoanje@anje.pt  ;            
    -  A ANJE reserva-se o direito de não desenvolver o seminário na data prevista, caso não
exista um mínimo de 25 participantes;             
    -  Atribuição de Certificado.           

                            CONTACTOS                 c. Cláudia Almeida        e.  focoanje@anje.pt          
t.
 220 108 077
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