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Após o sucesso do livro Marketing Digital 360 , Vasco Marques  lança o seu segundo livro,
agora totalmente dedicado à temática do vídeo. O 
livro Vídeo Marketing
surge num formato prático, que possibilita que o leitor inicie a sua produção de vídeo num curto
espaço de tempo. 
    Um livro direcionado a quem pretende dar os primeiros passos na área do vídeo, mas
também para quem já possui experiência com vídeo, e p
rocura aprofundar conhecimentos
de forma a avançar em áreas mais específicas. 
      Em fase de pré-lançamento, lançamos uma campanha especial para as 100 primeiras
encomendas, que receberão a oferta do curso online: Facebook e Redes Sociais para PMES.
    Aproveite esta oportunidade e encomende já o seu livro em www.vascomarques.com/vid
eomarketing
    Conquiste mais audiências online!
    Num formato prático, baseado na experiência profissional do autor, este livro vai-lhe permitir,
num curto espaço de tempo, iniciar a sua produção de vídeos.
    O autor fala do livro Vídeo Marketing em Cabo Verde

  

Já conhece o novo livro Vídeo Marketing?

Posted by VascoMarques.net  on  Quinta-feira, 23 de Julho de 2015
    
Conteúdo e capítulos

  1. O ESSENCIAL DO VÍDEO  Descubra as práticas fundamentais do vídeo, obtendo
conhecimento base para qualquer tipo de produção
    2. CONTEÚDOS  Defina uma estratégia ganhadora com histórias que conquistam e com
guiões que comunicam eficazmente. Utilize imagens, música e vídeos livres de direitos de
autor
    3. EQUIPAMENTOS  Escolha o equipamento certo para os seus projetos, sem gastar mais
do que o que precisa
    4. PRODUÇÃO DE VÍDEO  Produza vídeos fantásticos com software e ferramentas online
    5. PRODUÇÃO DE VÍDEO MOBILE  Crie vídeos facilmente através do seu smartphone ou
tablet
    6. YOUTUBE MARKETING  Desbloqueei todo o poder do YouTube alcançando grandes
audiências em todo o mundo
    7. SOCIAL MEDIA  Utilize o vídeo nativo nas redes sociais, para obter mais alcance e
interação
    8. FACEBOOK  Obtenha mais alcance no Facebook, para fazer chegar o seu vídeo a um
grande número de utilizadores
    9. TRANSMISSÕES EM DIRETO  Realize transmissões em direto profissionais ou
simplesmente através do seu smartphone, para entregar aos seus seguidores experiências em
tempo real personalizadas
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    10. OTIMIZAÇÃO DE VÍDEOS  Melhore o posicionamento do vídeo nos motores de
pesquisa e no YouTube
    11. WORKFLOW DE PRODUÇÃO DE VÍDEO  Monte a combinação certa através da lista de
equipamento e soluções de realização, workflows detalhados com soluções prontas para
criação de vídeo nos mais variados cenários
    
O que vai aprender?

     
    -  Produza vídeo facilmente com ferramentas gratuitas.   
    -  Realize vídeos fantásticos, mesmo que seja um amador.   
    -  Edite vídeos no seu smartphone ou tablet, Android ou iOS.   
    -  Obtenha mais alcance no Facebook, YouTube e Redes Sociais.   
    -  Escolha o equipamento certo, investindo apenas o essencial.   
    -  Utilize soluções profissionais para resultados excecionais.   
    -  Venda online os seus produtos ou serviços, com impacto.   
    -  Descubra o poder do vídeo e storytelling nas marcas.   
    -  Que tipo de vídeos vai ser capaz de produzir?   
    -  Apresentação de uma ideia, um website ou evento   
    -  Publicidade em vídeo para promover negócio   
    -  Produção em cenário virtual e efeitos especiais   
    -  Vídeo educativo com partilha de conhecimento   
    -  Animar elementos gráficos para dar vida a ideias   
    -  CV atrativo para conquistar novas oportunidades   
    -  Transmitir eventos em direto para mais interação  

  O livro Vídeo Marketing vai ajudá-lo a aprimorar a comunicação audiovisual para alcançar
mais e melhores resultados com os seus vídeos!     
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