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No mês de outubro vamos dar início à 1ª Temporada de Hangouts em Direto. Uma iniciativa
com o objetivo de partilhar conhecimento em áreas ligadas ao Marketing Digital, com
profissionais de referência. O evento será sempre gratuito, transmitido em direto e com
duração de cerca de 15 minutos, com moderação de Vasco Marques. Quem estiver a assistir
em direto, pode interagir colocando questões, no entanto existe sempre a possibilidade de ver
posteriormente a gravação. Para garantir que recebe o acesso de uma ou outra situação, o
melhor é inscrever-se em cada um destes eventos, podendo deixar já sugestões no mural das
suas principais questões:

  

Aumentar Visitas com SEO       9 de outubro - 22:30h (PT), com Marco Gouveia. Mais info e
incrições aqui.
    Plano de Marketing Digital             16 de outubro - 15h (PT), com Paulo Morais. Mais info e
incrições em aqui.
    Comunicar Redes Sociais         30 de outubro - 22:30h (PT), com Pedro Simões. Mais info e
incrições aqui.
    Vídeo & 3D                                  6 de novembro - 22:30h (PT), com Marco Neiva. Mais info
e incrições aqui.
    Comunicação Web B2B         13 de novembro - 15h (PT), com Jorge Remondes. Mais info e
incrições aqui.
    Eventos de Sucesso                 20 de novembro - 22:30h (PT), com José Cardoso. Mais info
e incrições aqui.
    Vendas com Adwords         27 de novembro - 22:30h (PT), com Carlos Cardoso. Mais info e
incrições aqui.
    Criar Loja online        5 de dezembro - 22:30h (PT), com Vera Maia. Mais info e incrições
aqui.
    Analítica para Resultados        12 de dezembro - 22:30h (PT), com Jorge Cunha. Mais info e
incrições aqui.
    Marketing & Storytelling             18 de dezembro - 22:30h (PT), com João Lopes    . Mais
info e incrições aqui.

  

  Veja aqui alguns dos hangouts já realizados:
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