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Semana Marketing Digital Angola

    De 19 a 24 de outubro, Vasco Marques  estará em Luanda para a realização de vários w
orkshops
subordinados ao tema do Marketing Digital, organizado em parceria com a Associação
Industrial de Angola.  
Diário da Semana Marketing Digital Angola

    Acompanhe o Diário da Semana Marketing Digital Angola, com vídeos, imagens e todas as
informações da iniciativa:  http://marketingdigital360luanda.tumblr.com     

    Vídeo Convite

      Sobre o Evento
  A Semana Marketing Digital Angola   é composta por 6 workshops modulares, para que
possa optar pelas áreas que mais lhe interessam. Se preferir, pode frequentar os 6 módulos
para uma formação mais completa e integrada, recebendo como oferta, entrada no 
evento especial - Dia Marketing Digital 360
 e o
livro Marketing Digital 360
, da autoria do formador Vasco Marques. Consulte o
programa
e o
calendário
dos Workshops em 
www.web2business.pt/marketingdigitalangola
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http://vascomarques.com/mini-cv/
http://marketingdigital360luanda.tumblr.com
http://web2business.pt/marketingdigitalangola%20
http://www.livromarketingdigital.com/
http://web2business.pt/marketingdigitalangola
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    Lançamento dos Livros Marketing Digital 360 e Vídeo Marketing
  Vasco Marques apresentará os seus livros:  Marketing Digital 360 ,  lançado no final de 2014
e cujo conteúdo abarca as diferentes áreas do Marketing Digital; e o livro 
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http://marketingdigital360.net/blog/sobre-o-livro-marketing-digital-360/
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Vídeo Marketing
,um manual prático sobre produção de vídeo e promoção online, lançado em julho de 2015.  
Workshops
     
    -  Marketing Digital - Aumente resultados com a Internet  

  Qual a melhor Estratégia Digital para o seu negócio? O que deve fazer especificamente para
o colocar em prática e medir resultados? Crie um plano a sério e aplique com técnicas
adequadas.     
    -  Redes Sociais - Aumente notoriedade social media  

  Faça crescer o seu negócio, criando conteúdos relevantes e aumente alcance social. Aprenda
a personalizar, comunicar e a dinamizar o seu negócio nas várias redes sociais, desenvolvendo
um plano social eficaz.     
    -  Facebook Marketing - Obtenha mais alcance social  

  Aumente a notoriedade do seu negócio, usando o poder do Facebook e integrando com
outras redes sociais e presença web. Otimize a segmentação e obtenha vantagens nos
anúncios Facebook.     
    -  Vídeo Marketing - Conquiste mais audiências  

  Aumente audiências, recorrendo à produção de vídeo com ferramentas simples e gratuitas,
mas também com soluções profissionais. Crie vídeo para eventos, empresa, produtos ou
serviços.     
    -  Websites Wordpress - Presença web profissional  

  Aprenda como criar presença online com a plataforma mais simples e mais utilizada em todo
o mundo. Conceba uma estrutura, páginas e menus de navegação. Personalize o aspeto
gráfico e estenda funcionalidades.     
    -  Google Marketing - Capte novos clientes  

  Internacionalize o negócio, com campanhas para potencializar as vendas e conquistar novos
clientes. Otimize a sua presença nos motores de pesquisa e destaque-se da concorrência,
aparecendo com mais visibilidade.  Semana Marketing Digital 360 na Rádio Luanda Antena Comercial
    Motivos para se inscrever neste evento
  1. Aplicar a melhor estratégia digital para aumentar resultados.  2. Diversificar nas Redes
Sociais e promover o seu negócio eficazmente.  3. Obter mais notoriedade e alcance na maior
Redes Social do mundo.  4. Produzir vídeos para conquistar mais clientes.  5. Construir um
website atrativo e captar mais clientes  6. Aparecer em destaque no Google  Informações e
Inscrições
  Adira aqui ao Evento no Facebook     Conheça todas as informações e inscreva-se  em w
ww.web2business.pt/marketingdigitalangola
. 
   
Veja o pdf com todas as informações e faça donwload aqui
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http://videomarketing360.net/
https://www.facebook.com/events/467589860086751/
http://web2business.pt/marketingdigitalangola
http://web2business.pt/marketingdigitalangola
http://vascomarques.com/wp-content/uploads/2015/10/Semana-Digital-Luanda-Vasco-Marques-Workshops-Marketing-Digital.pdf
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Consulte aqui o Press Release

  // 
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http://vascomarques.com/wp-content/uploads/2015/10/PR-Semana-Marketing-Digital-Angola.pdf

