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Um vídeo disruptivo que anuncia o lançamento de um livro inovador: Marketing Digital 360.

  

O Marketing Digital 360 é um livro que abarca as diferentes áreas do Marketing Digital e foi
concebido para aqueles que pretendem 
aumentar resultados com a Internet
.

  

Um livro com prefácio de Hugo Veiga, profissional de referência e distinguido em Cannes
como o melhor Criativo e Copywriter do mundo e com ilustrações de
Inês Barracha
.

  

Assista ao trailer do Pré-lançamento do livro:

  

 

      Assista também ao vídeo do Pré-lançamento do livro:  

 

  

Este é livro abrangente, com uma linguagem simples e prática, orientado para resultados.

  

► Conheça os conteúdos do Livro Marketing Digital 360:
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 - Plano Marketing Digital: crie o seu plano e implemente uma estratégia digital assertiva.

  

- Website Profissional: coloque o seu negócio na maior montra do mundo, tornando-o sempre
disponível para os seus clientes.

  

- Loja Online: crie uma loja online e comece a vender para todo o mundo.

  

- Google Webmaster Tools: prepare o seu website para os desafios Google.

  

- E-mail marketing: implemente técnicas de marketing personalizado e segmentado,
comunique eficazmente.

  

- Redes Sociais: alavanque o seu negócio com o poder social das multidões.

  

- Facebook Marketing: marque presença profissional e personalizada na maior Rede Social
do mundo.

  

- Google Plus: saiba como obter benefícios com a rede social da Google.

  

- YouTube Marketing: crie um canal e conquiste com vídeo novos clientes.

  

- Produção de Vídeo: produza vídeos fantásticos com as melhores ferramentas e
equipamento certo.

  

- Vídeo Marketing: saiba como promover vídeos para chegar a mais audiências.
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- Transmissões em Direto: comunique, em tempo real, com o seu público aumentando
envolvimento da sua comunidade.

  

- Otimização do Vídeo: otimize os seus vídeos para o Google e o YouTube.

  

- Otimização Motores Pesquisa: otimize o seu website para aparecer nos resultados do
Google.

  

- Google Adwords: invista eficientemente em publicidade e obtenha retorno do investimento
superior.

  

- Mobile Marketing: torne o seu negócio compatível com smartphones e tablets.

  

- Google Analytics: acompanhe as métricas digitais da sua estratégia e analise retorno do
investimento.

  

- Ferramentas de Produtividade: aumente a sua produtividade com técnicas e ferramentas
que vão proporcionar-lhe mais tempo livre.

  

Conheça todos os benefícios e vantagens associados a este livro em www.livromarketingdig
ital.com/360

  ►Evento no Facebook:    (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document,
'script', 'facebook-jssdk'));      Post  by Marketing Digital 360 .    

Este livro constituiu um guião que o ajudará passo a passo a implementar diversas técnicas,
que farão com que o seu negócio cresça na Internet!
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