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 A analítica é fundamental no Marketing Digital. Não acompanhar as principais métricas é como
conduzir um automóvel de noite com luzes apagadas: não sabemos para onde vamos!

  

INSCRIÇÃO: www.bit.ly/cursoanalitica

  

Uma formação totalmente online, ao seu ritmo, com uma metodologia simples e prática para
utilizar corretamente o Google Analytics, uma ferramenta gratuita que deve estar integrada com
o seu website, para saber qual o Retorno do Investimento da sua estratégia de Marketing
Digital.

  

      

PROGRAMA:
    -Instalar e configurar Google Analytics no seu website
    -Gestão de conta, utilizadores e permissões
    -Terminologias e análise geral de indicadores
    -Secções Analytics: Painel de controlo, atalhos, tempo real, inteligência, audiência,
aquisição, comportamento e conversões
    -Visitas, referências, rejeições, conversões
    -Objetivos e segmentação
    -Como medir valor de ações
    -Medir: conteúdo, landing page, SEO, palavras, redes sociais e email
    -Medir ROI do Google AdWords
    -Criar facilmente relatórios para reuniões ou equipas de trabalho: Direção, Gestão e
Operacional 

  

INVESTIMENTO: 59€

  

No final do curso é emitido certificado.
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DATA: 7 de janeiro às 15h, primeira sessão online em tempo real onde poderá colocar
questões. No entanto se não puder assistir, poderá ver mais tarde quando quiser e colocar
igualmente questões. Restantes sessões estão disponibilizadas em vídeo na plataforma
e-Learning.

  

DESTINATÁRIOS: Qualquer pessoa ou empresa interessada em medir o ROI e acompanhar
indicações de Marketing Digital.

  

REQUISITOS:
    Criar conta Google Analytics grátis.

  

METODOLOGIA:
    O curso será totalmente online, com sessões vídeo em tempo real e gravados,
complementados com plataforma de e-learning que terá acesso ilimitado.

  

FORMADOR:
    Vasco Marques
    MBA com especialização em e-Business
    Formador e profissional com muita experiência em Marketing Digital 
    Profissional certificado Google
    CV completo em www.vascomarques.net/cv

  

Formação gerida pela empresa Web2Business www.w2b.pt

  

Mais cursos online em:
    www.cursos-online.pt
    www.youtubevideomarketing.pt
    www.web2business.pt
    www.cursowordpress.pt
    www.cursomarketingdigital.pt
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