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Vídeo Convite

  
      
A Competir-Açores   realiza entre os dias 8 e 12 de junho, na cidade de Ponta Delgada, um
evento subordinado ao tema do 
Marketing Digital
, com a participação de
Vasco Marques
, autor do 
livro Marketing Digital 360
.
    Semana Digital Açores
  
    
A iniciativa irá englobar a apresentação dos resultados do estudo “Marketing Digital: O
Posicionamento das Organizações na Região Autónoma dos Açores”
(que está a ser desenvolvido pela Competir-Açores em parceria com o Vasco Marques), bem
como a realização de
 6 workshops
ao longo da semana e que serão dedicados a diferentes temas:  Redes Sociais, Publicidade no
Google Adwords, Estratégia Digital e Website, Otimização para Motores de Pesquisa, Vídeo
Marketing e Loja Online.
    Assista online à apresentação dos resultados do estudo “Marketing Digital: O
Posicionamento das Organizações na Região Autónoma dos Açores”
, dia 8 junho, 9h30 (Açores) e 10h30 (Portugal Continental).
  Apresentação: Estudo Marketing Digital e Livro Marketing Digital 360 - Açores

  
  Seminário Redes Sociais

      Momentos
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Posted by VascoMarques.net  on Segunda-feira, 8 de Junho de 2015     

Hoje com pessoal fantástico nos Açores no seminário Redes Sociais

Posted by VascoMarques.net  on Segunda-feira, 8 de Junho de 2015   Workshop Redes Sociais
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http://www.competiracores.com/noticias/ver.php?id=224
http://www.competiracores.com/noticias/ver.php?id=224
http://vascomarques.com/mini-cv/
http://marketingdigital360.net/blog/sobre-o-livro-marketing-digital-360/
https://www.facebook.com/vascomarques.net
https://www.facebook.com/vascomarques.net/posts/10152970054993723
https://www.facebook.com/vascomarques.net
https://www.facebook.com/vascomarques.net/posts/10152970590998723:0
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Workshop redes sociais nos Açores e livro Marketing Digital 360
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Workshop redes sociais nos Açores e livro Marketing Digital 360

Posted by VascoMarques.net  on Terça-feira, 9 de Junho de 2015
  Inscrições e Informações

  No dia 8 de junho a participação é gratuita, mas sujeita a inscrição, sendo que nos
restantes dias o investimento é de 75€ por cada workshop.
    Entre os dias 9 e 12 de junho, a participação em 2 workshops dá direito a 20% desconto e
nos 6 workshops 33%, mais oferta do livro Marketing Digital 360 e voucher de 100€
para para cursos online da 
Web2Business
: entidade formadora certificada pela DGERT.
    Faça a sua inscrição até dia 7 de maio aqui .
    Adira ao evento no Facebook   
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https://www.facebook.com/vascomarques.net
https://www.facebook.com/vascomarques.net/posts/10152972274733723
http://www.web2business.pt
https://www.survio.com/survey/d/mktdigital
https://www.facebook.com/events/424761394352003/
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