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Utilização das redes sociais para promover o turismo e cultura,  enquanto parte do plano
estratégico de uma organização, com vista a uma maior  visibilidade e notoriedade da marca,
empresa, produtos ou serviços. 
    
    Aprenda, passo a passo, a fazer crescer o seu negócio com as poderosas  ferramentas do
Facebook, com mais de 1000 milhões de utilizadores em todo o  mundo, integrando com
website, Redes Sociais, Google e Marketing Digital.

  

CONTEUDOS 
    Marketing Digital – do plano à prática
    Estratégia e planeamento para facebook e Redes Sociais – fornecimento  de modelo
    Gestão da crise nas Redes Sociais
    Relações Públicas
    Satisfação do cliente e comunicação
    Vender experiências
    Otimização para smartphones e tablets
    Criação de vídeo e imagem atractiva
    Redes Sociais adequadas para o turismo e cultura
    Personalizar páginas Facebook e aumentar fãs
    Integração com website
    Publicidade online
    Estatísticas – interprete os dados e ajuste estratégia
    Controlo de métricas para medir retorno do investimento – fornecimento  de modelo
    Google – como aparecer nos resultados de pesquisa

  

METODOLOGIA DA FORMAÇÃO
    Formação  totalmente prática orientada para resultados.

  

DATA E HORÁRIO 
    1 de maio: 18H  às 21h (3horas)
    
    LOCAL
    Quinta Bela São Tiago, Rua Bela de São Tiago, 9050-042 Funchal
    Ilha da Madeira – Portugal

      

PREÇO
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    25€

  

NOTAS
    Acesso  privado às filmagens da formação, para que os formandos possam rever mais tarde 
para consolidar conhecimentos. Acesso a plataforma de e-Learning, como  complemento e
consolidação da formação, com recursos adicionais. Será emitido  certificado.
    FORMADOR
    Vasco Marques
    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.
    Veja CV completo em www.vascomarques.net/cv
    Testemunhos de  várias formações e eventos: www.vascomarques.net/testemunhos

  

INSCRIÇÃO
    www.portaldosucesso.pt/turismomadeira
    Evento facebook: https://www.facebook.com/events/222863024505209/
    CONTACTOS
    Portal do Sucesso
    Rua Pádua Correia nº 379 3º Esq. Fte
    4400-238 Vila Nova de Gaia – Portugal
    22 408 80 00 – 91 915 61 00
    www.portaldosucesso.pt  - geral@portugaldosucesso.pt
    www.facebook.com/portalsucesso 
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