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  Workshop Marketing Digital 360 - Aumente Resultados com a Internet

  Decorre no dia 20 de maio, em Lisboa o Workshop Marketing Digital 360, com o formador 
Vasco Marques
.
   O Workshop, promovido pela 
MDForm
, decorre em Lisboa, semdo que em breve indicaremos a morada da sua realização.
    
  Semana Digital Luanda:
      
  Vídeo Apresentação:
      Benefícios desta Formação:
       
    -  Defina a melhor estratégia digital para maximizar objetivos   
    -  Apareça em destaque nos motores de pesquisa   
    -  Otimize o seu negócio para dispositivos móveis   
    -  Aumente seguidores e alcance nas Redes Sociais e comunique eficazmente   
    -  Produza vídeos fantásticos e conquiste mais audiência   
    -  Crie conteúdos atrativos para os diversos meios digitais  

  Programa:
     
    1. Plano Marketing Digital: crie o seu plano e implemente uma estratégia digital assertiva.   
    2. Website Profissional: coloque o seu negócio na maior montra do mundo, tornando-o
sempre disponível para os seus clientes.    
    3. Loja Online: crie uma loja online e comece a vender para todo o mundo.   
    4. Google Webmaster Tools: prepare o seu website para os desafios Google.   
    5. E-mail marketing: implemente técnicas de marketing personalizado e segmentado,
comunique eficazmente.    
    6. Redes Sociais: alavanque o seu negócio com o poder social das multidões.   
    7. Facebook Marketing: marque presença profissional e personalizada na maior Rede
Social do mundo.    
    8. Google Plus: saiba como obter benefícios com a rede social da Google.   
    9. YouTube Marketing: crie um canal e conquiste com vídeo novos clientes.   
    10. Produção de Vídeo: produza vídeos fantásticos com as melhores ferramentas e
equipamento certo.    
    11. Vídeo Marketing: saiba como promover vídeos para chegar a mais audiências.   
    12. Transmissões em Direto: comunique, em tempo real, com o seu público aumentando
envolvimento da sua comunidade.    
    13. Otimização do Vídeo: otimize os seus vídeos para o Google e o YouTube.   
    14. Otimização Motores Pesquisa: otimize o seu website para aparecer nos resultados do
Google.    
    15. Google Adwords: invista eficientemente em publicidade e obtenha retorno do
investimento superior.    
    16. Mobile Marketing: torne o seu negócio compatível com smartphones e tablets.   
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    17. Google Analytics: acompanhe as métricas digitais da sua estratégia e analise retorno
do investimento.    
    18. Ferramentas de Produtividade: aumente a sua produtividade com técnicas e
ferramentas que vão proporcionar-lhe mais tempo livre.   

  
Oferta especial:

  Os participantes no workshop Marketing Digital 360 receberão a oferta do livro Marketing
Digital 360 , da
autoria do formador Vasco Marques  
Informações e Inscrições:
  O  Workshop Marketing Digital 360 tem o preço de 99€. Os interessados em frequentar esta
ação de formação em Lisboa devem contactar a MdForm Aveiro, através do e-mail: aveiro@m
d-form.com 
 
Evento Facebook:
    //       
Posted by Marketing Digital 360  on Quinta-feira, 7 de Maio de 2015     
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