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      Revolução Social
  

 É uma necessidade de todo o ser humano, em qualquer parte do globo e em todos os idiomas.
Pode ser por palavras, gestos, expressões ou um simples sorriso. Para aqueles que fazem
parte da sua vida, ou para o mundo – Comunicar!    

 Comunicar é um ato compulsivo que expressa o que o seu coração sente, o que o seu cérebro
pensa, o que a sua mente emana.

     

 Transporta emoções e provoca reações, no mundo dos átomos ou no universo dos bits.

         

 O planeta Terra é uma gigantesca Rede Social, onde o que nos une é mais forte do que o
que nos separa.

     

 Num extremo temos a evolução tecnológica a quebrar barreiras, no outro vemos necessidades
básicas da população por suprir.

     

 Nunca tivemos tantos recursos ao nosso dispor para veicular uma mensagem ao mundo,
que nenhum grito alguma vez ecoou.

     

 Tem nas suas mãos o poder de mudar vidas, revolucionar indústrias e quebrar preconceitos.

     

A mudança é a única variável constante.

     

 Prepare-se!
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www.socialmedia360.digital

   Sobre Vasco Marques
  Vasco Marques é licenciado e mestrando em Gestão e Negócios, MBA com especialização
em Sistemas de Informação e e-Business. É Microsoft Certified Trainer (MCT) e Google
Certified Professional.

     

 Já realizou e participou em centenas de eventos relacionados com Marketing Digital, Vídeo
Marketing, Empreendedorismo e Redes Sociais. Formou mais de 20.000 profissionais.

     

 Consultor em empresas de referência no contexto nacional e internacional. Formador e
docente no ensino superior em entidades de prestigiadas.

     

 CEO & Founder da empresa W2B (certificada pela DGERT) www.web2business.pt  onde
desenvolve soluções de Marketing Digital.

     

 Autor dos livros: Marketing Digital 360  e Vídeo Marketing .

     

Mais informações em: www.vascomarques.eu

     

 ➡️  Siga Vasco Marques nas Redes Sociais
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