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Inscricoes: http://goo.gl/iBefU
  Evento no facebook:   https://www.facebook.com/events/263642537057004/
  
  Vamos oferecer a todos os inscritos neste workshop um Cupão Google Adwords no   valor de
75€ para poderem usar em publicidade no Google. Explicaremos como ficar   com este crédito
e noções básicas de como fazer pub. Estes cupões só podem ser   utilizados em novas contas
adwords (criadas há menos de 2 semanas)
  
  O que é o Wordpress?
  O wordpress é um software livre para a criação e gestão de conteúdos web que   permite criar
e actualizar facilmente um site/blog. Considerada uma das maiores   e mais dinâmicas
ferramentas do género, sendo utilizado por grandes empresas   como o WSJ, The New York
Times, Nasa, Microsoft, etc. É claramente a plataforma   mais simples e mais utilizada em todo
mundo. 
  Para além de ser uma excelente ferramenta de base, as suas funcionalidades podem   ser
estendidas através de milhares de plugins e mudar pode aspecto gráfico   facilmente através
de templates (temas).
  
      Cada formando receberá oferta de um alojamento profissional com wordpress   (ficará
activo durante 3 meses) para poder testar e praticar os seus   conhecimentos adquiridos.
  
  Quem pode aprender a usar?
  Qualquer pessoa, pois não precisa de ter conhecimentos de programação ou de   outra área
técnica qualquer (mas se tiver irá conseguir ainda melhores   resultados).
  
  Programa
  -Instalar Wordpress
  -Conteúdos: criar artigos, páginas, menus, introduzir texto, imagem e vídeo.
  -Temas: seleccionar, instalar, activar e configurar
  -Plugins: instalação e configuração dos mais importantes para funcionalidades   adicionais
  -Integração com facebook: comentários, gosto/partilhar, caixa gosto, etc
  -Estatísticas, configurações, gerir comentários, widgets e dicas para conseguir   bons
resultados
  -Como ganhar dinheiro: rentabilizar blog com publicidade, faça blog ou sites   para empresas
  -Como criar sites para: loja on-line, classificados, portal de emprego, turismo,   jornal ou
revista, conhecimento, portfólio
  
  
  OBSERVAÇÕES
  Certificado digital para formandos que atinjam os objectivos.
  Irá receber em formato digital todos os ficheiros necessários para desenvolver o   seu projecto
on-line.
  
  FORMADOR
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  Vasco Marques
  MBA com especialização em e-Business
  Licenciado em Gestão e Negócios
  Microsoft Certified Trainer
  Google Certified Partner
  Vasta experiência em desenvolvimento web, redes sociais e multimédia
  Docente no ensino superior
  CV: http://www.linkedin.com/in/vascomarques
  www.vascomarques.net
  
  LOCAL DA FORMAÇÃO
  Atelier do Conhecimento
  Rua Pádua Correia nº 379 3º Esq. Fte
  4400-238 Vila Nova de Gaia
  (Junto metro El Corte Inglés)
  www.portaldosucesso.pt

  

PREÇO: 90€
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