
Mini CV

  

Ao longo de mais de 15 anos, Vasco Marques  tem-se dedicado ao     desenvolvimento e
gestão de  e-Business (negócios on-line)
, sendo a sua principal atividade profissional, com  presença activa em conferências e
formações sobre redes sociais e  desenvolvimento web, em associações e centros
empresariais, universidades,  empresas e outras organizações.

     É autor do Livro Marketing Digital 360, lançado em Outubro de 2014 pela Actual Editora. 
Esta obra aborda as áreas do Marketing Digital que, segundo o autor, são as mais importantes
para responder às necessidades reais da maioria dos negócios ( www.livromarketingdigital.co
m ).

     Em julho de 2015 lança o seu segundo livro: Vídeo Marketing, numa altura em que o vídeo
online marca uma tendência e uma nova necessidade para as empresas. MMais info em www
.videomarketing360.net

     Ver mais em: www.vascomarques.eu

     Formação e Serviços de Consultoria
  Conheça as áreas de atuação profissionais de Vasco Marques e solicite uma proposta de
prestação de serviços em www.vascomarques.com/contratar

       Percurso académico e profisional
      MBA (Master of Business Administration) com especialização em Sistemas de  Informação
e e-Business . Licenciado e Mestrando em Gestão e Negócios. É também      docente no
Ensino Superior
e Formação Avançada (IESF, ISVouga, Cenertec, entre outros) em disciplinas de Licenciatura
e Pós-graduações em  áreas relacionadas com Redes de Informação, e-Business,
Ferramentas Digitais, Redes Sociais e  Marketing Digital, escrevendo sobre estes temas em
vários sites e publicações de referência.

 Possui     vasta experiência profissional e formativa em Tecnologias de Informação e 
Comunicação, Desenvolvimento Web, Redes Sociais, Computação Gráfica e  Multimédia.
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 É     Microsoft Certified Trainer (MCT), Microsoft Certified Professional (MCP) e  Microsoft
Office Master Instructor (MMI) – certificações que o tornam  reconhecido pela Microsoft com o
grau máximo como Formador e Especialista em MS  Office e outras ferramentas de
Produtividade Empresarial.

 Membro do Programa Google Engage, destinado a agências e webmasters. Sendo  também
neste âmbito     Google Certified Professional, um profissional certificado  pelo Google para
promover negócios on-line através de anúncios neste site de  pesquisa (Google AdWords).
    
    É ainda CEO & Founder da empresa W2B - Web2business, onde desenvolve soluções de
Marketing Digital e Negócios na Internet.    
    
    Fundador e gestor de mais de 20 grupos e sites de partilha , sobre variados assuntos de
Marketing Digital.
    
    Criou uma Rede Nacional de Consultores de Marketing Digital , para que em aquipa
correspondam à grande procura de serviços neste setor. 

     

    

      

        

  Facebook:  www.facebook.com/vasco.marques1
 Twitter:  www.twitter.com/vascomarquesnet
 Linkedin:  www.linkedin.com/in/vascomarques

  Mini CV:
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 MBA com especialização em e-Business

 Licenciado em Gestão e Negócios
 Docente no Ensino Superior
 Microsoft Certified Trainer
 Google Certified Professional
 Vasta experiência em multimédia, desenvolvimento web, redes sociais e  ferramentas digitais.
    
  

  Siga Vasco Marques nas diversas Redes Sociais .

               Mini CV:
  MBA com especialização em e-Business  Licenciado em Gestão e Negócios  Autor do Livro 
Marketing Digital 360
 e do Vídeo Marketing  Docente no Ensino Superior  Microsoft Certified Trainer  Google
Certified Professional  CEO & Founder da empresa Web2Business - Digital Marketing Solutions
 Vasta experiência em multimédia, desenvolvimento web, redes sociais e ferramentas digitais.  
        

  Alguns dos eventos que participou recentemente:
     
    -  Web Marketing , Empower Consulting   
    -  Marketing Digital People2People , IdeiaHub - Lisboa   
    -  Seminário Marketing Internacional , AIMinho   
    -  Ensino, Tecnologia e Inovação , Conclusão - Coimbra  

  Lista completa de eventos com mapeamento, no Pinterest   Outros eventos:
     
    -  Facebook Empresas, IPAM Lisboa    
    -  Facebook Empresas, Exponor Facebook Empresa, FIL - FIA    
    -  Facebook no Empreendedorismo, Empreendedorismo Like - ISCTE    
    -  Para Além do Facebook, Social Media Day (dia mundial das redes sociais, em Portugal)  
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    -  Wordcamp Lisboa (o maior evento dedicado ao wordpress), apresentação do novo site
Marketing Portugal    
    -  Publicidade Online, Facebook e Mobile Marketing, El Corte Inglês (vários eventos)    
    -  Facebook e Redes Sociais E-Show (maior evento negócios na Internet)    
    -  Facebook Empresas   Fnac Norteshopping e Marshopping   
    -  Universidade do Minho - Redes Sociais para Empreendedores    
    -  Facebook Empresas, Startup Lisboa   
    -  Facebook Farmácias, Cooprofar   
    -  Redes Sociais para Empreendedores, Start Point - Feira de Emprego e
Empreendedorismo em Braga    
    -  Redes Sociais para Empreendedores, Instituto Superior de Gestão em Lisboa   
    -  Desafios do Marketing, Tec Labs - Universidade de Lisboa   
    -  Time2Business, Exponor  

  Outros eventos em Associações empresariais, Universidades, Empresas, Webinars e cursos
online .
     Publicações recentes:
  Marketing Portugal  Tek Sapo  Meios & Publicidade  Upload Lisboa  Revista Negócios &
Franchising
   Criou os seguintes sites de partilha de conhecimento:
  www.facebook-empresas.net  www.redessociaisparaempreendedores.net  www.mobile-ma
rketing.pt  Mais
sites, páginas e 20 grupos
 
  
    -  + 500 eventos presenciais   
    -  +20.000 profissionais presentes nas suas formações   
    -  +1.000.000 visualizações conteúdos Social Media   
    -  +200 países - alcance dos seus vídeos  

  Referências na web
   Testemunhos
   Apresentação no slideshare mais vista com 7000 visualizações (converter perfil em página
facebook
   Vídeo no youtube mais visto com 100 mil visualizações (mudar fundo Photoshop)
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