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Em Setembro, com a parceria da Competir Madeira,  a região autónoma da Madeira recebe
mais uma vez 
Vasco Marques
que irá realizar dois eventos: 
Seminário Vídeo Marketing 
(gratuito)
 e  
Workshop Facebook, Vídeo e Redes Sociai
s na ilha de 
Porto Santo
e no 
Funchal
respetivamente.
    
  
    10 setembro | Porto Santo - Gratuito

    O seminário "Vídeo Marketing" , com a duração de 1 hora (18h às 19h) terá lugar na 
Câmara Municipal de Porto Santo
.
    Programa:     
    -  Estratégia de ConteúdosEquipamentos
   
    -  Ferramentas básicas de Criação de Vídeo   
    -  YouTube Marketing
   
    -  Vídeo Facebook
   
    -  Diversificação nas Redes Sociais   
    -  Otimização e Monitorização de resultados  

  Para participar, basta apenas aderir ao evento no Facebook e comparecer no local às 18h    
Adira aqui ao evento Porto Santo no Facebook
    14 setembro | Funchal

    O workshop "Facebook, Vídeo e Redes Sociais", com a duração de 4 horas (9h às 13h)
terá lugar na Competir Madeira .    Programa:     
    -  Página Facebook, perfis, eventos e grupos   
    -  Configuração e personalização de uma página de Facebook   
    -  Como criar conteúdos para obter mais alcance e interação   
    -  Criar campanhas de publicidade eficientes   
    -  Integração com website e plugins sociais   
    -  Twitter: utilizar com proficiência para chegar a mais público   
    -  Youtube: configurar, personaliza e otimizar canal para mais audiência   
    -  Produção de vídeo   
    -  Transmissões em direto   
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http://vascomarques.com/mini-cv/
http://vascomarques.com/seminario-video-marketing-porto-santo/
https://www.google.pt/maps/place/C%C3%A2mara+Municipal+de+Porto+Santo/@33.0595014,-16.3346579,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0xe483f961e51a04d0
https://www.facebook.com/events/1458587357798413/
http://www.competir.com.pt/pt/contactos-7/funchal-14/
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    -  Outras redes sociais importantes  

  Adira aqui ao evento Workshop Funchal no Facebook   Inscrições Funchal
  Faça a sua inscrição até dia 25 de agosto e receba a oferta de um dos dois livros de Vasco
Marques: Marketing Digital
360  ou Vídeo
Marketing .   
A inscrição no workshop 
Facebook, Vídeo e Redes Sociais 
deve ser efeutada em 
www.web2business.pt/mktdigital360madeira
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https://www.facebook.com/events/716499921810791/
http://www.livromarketingdigital.com/
http://www.livromarketingdigital.com/
http://vascomarques.com/livro-video-marketing/
http://vascomarques.com/livro-video-marketing/
http://web2business.pt/mktdigital360madeira
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