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Visite o site dedicado a este curso em www.youtubevideomarketing.pt

O QUE VAI APRENDER:
            Criar um canal no youtube, personalizada e direcionado para os objetivos do seu projeto
            Criar vídeos profissionais facilmente
            Aumentar visitas ao website através do youtube
            Aumentar conversões e vendas com vídeo
            Aumentar relevância no Google através do vídeo
            Utilizar o vídeo no website e redes sociais
            Criar uma comunidade no youtube
            Aumentar a notoriedade da sua marca, serviço ou produto
            Comunicar de forma mais eficiente e conquistar maiores audiências

PROGRAMA
            Canal Youtube
            - Criar e configurar
            - Personalizar, playlists, sites e outras informações
            - Youtube Analytics
            Integração
            - Integração com Redes Sociais
            - Integração com website
            Anúncios e rentabilização
            - Faça publicidade em vídeo para atrair clientes
            - Como ganhar dinheiro com os seus vídeos
            Comunidade
            - Interação e gestão da relação com os subscritores e utilizadores
            - Vídeos virais?
            - Google Plus
            Hangouts em direto
            - Utilize hangouts para conquistar audiências
            - Ferramentas essenciais e avançadas
            - Integração no Facebook (aumentar fãs) e website (aumentar visitas). 
            Definições adicionais vídeos youtube
            - Aumente visualizações dos seus vídeos relacionados
            - Conquiste subScritores com o vídeo
            - Canalize visitas relacionadas para landing page
            Criação e edição de vídeo
            - Editar online de vídeo no youtube
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            - Ferramentas para criar vídeos com impacto facilmente
            - Como criar vídeos com ferramentas já tem no seu computador (sem custos adicionais)

DATAS:
            Sessões online em tempo real e com interação, em horário PT (também será gravado)
            4 de novembro: das 15h às 16:30
            11 de novembro: das 15h às 16:30
            14 de novembro: das 15h às 16:30
            18 de novembro: das 15h às 16:30

            Sessão presencial em VN Gaia (também será transmitido em tempo real):
            14 de dezembro: das 9h às 13h

            4 sessões em direto de 90 minutos (6 horas)
            +4 horas presenciais
            +10 horas plataforma elearning
            = 20h

PREÇO:
            Inscrição até dia 18 de outubro: 75€ (na inscrição)+75€ (no início do curso)
            Inscrição até dia 31 de outubro: 90€ (na inscrição)+90€ (no início do curso)
            Inscrição depois de 31 de outubro: 200€ (na inscrição)

DESTINATÁRIOS:
            Todos os profissionais ou empresas interessados em aprender a utilizar o youtube e vídeo para promover a sua marca, produto, serviço, despoletar oportunidades profissionais ou simplesmente promover a sua imagem pessoal. Apesar do curso ser bastante abrangente entrando em assuntos mais avançados, a abordagem partirá sempre do mais básico, pressupondo que estão todos a iniciar nesta área de conhecimento, para proporcionar uma experiência mais consolidada de aprendizagem.

FORMATO:
            4 sessões online: as sessões vão decorrer no dia e hora marcados, permitindo aos formandos interagir em tempo real com o formador, permitindo também que toda a turma possa beneficiar das dúvidas e partilha de conhecimento do grupo. No entanto se não puder assistir a algumas aulas, poderá ver mais tarde a gravação, podendo colocar as questões de forma assíncrona (no fórum) e obter igualmente acompanhamento. 

            Paralelamente, os alunos têm acesso à plataforma de elearning, onde para além de terem as gravações das aulas em direto, vão poder aceder a ebooks, pdfs, downloads, testes online com correção automática, jogos educativos, fóruns para partilhar de conhecimento e esclarecimento de dúvidas, zona de networking, e outras ferramentas educativas.

            Haverá uma sessão final, presencial, mas que será transmitida em tempo real, para que quem não possa estar presente, possa de igual modo interagir e participar na formação onde quer que esteja. Que será igualmente gravada e dado acesso privado.

FORMADOR:
            Vasco Marques. Certificado pela google e microsoft. Parceiro youtube. O seu canal é um dos 20 com mais subscritores em portugal e tem mais de 500 mil visualizacoes de vídeos. 
            Mais info  www.vascomarques.net/cv
            Vejam aqui o seu canal youtube www.vascomarques.net/ youtube
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            Possibilidade de acesso ao Nível 2, que começa em novembro. Pode ver mais info aqui https://www.facebook.com/ events/499980973431880/
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