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Diário da Semana Marketing Digital Brasil

    A Semana Marketing Digital Brasil decorreu em Mato Grosso, em Sinop. Esta jovem
cidade é um pólo importante para outras cidades próximas, sendo um local de passagem e de
grande investimento. Foram realizadas formações, ações de networking e consultorias privadas
com diversas empresas de referência.  
    
 A viagem

  Percurso: 3h Alfa: Braga – Lisboa; 1h Lisboa - Madrid; 10h Madrid - São Paulo; 2h São Paulo
– Cuiabá; 1h Cuiabá-Sinop. Chego a São Paulo e a primeira coisa que me apetece é uma
café e uma nata!   
      

Uma foto publicada por Marketing Digital (@vascomarquesnet)  a Ago 18, 2015 às 2:23 PDT

        No aeroporto de Cuibá, despertou-me a atenção ver um trator a manobrar um avião.

             
  O avião não pega, teve ser de empurrão Posted by Vasco Marques  on  Terça-feira, 18 de
agosto de 2015         
  
    
 Dia 18 – Terça-feira

    No dia de chegada, já com 30 horas de viagem, ainda deu tempo para ir ver o local onde se
vai realizar o café da manhã na ACES - Associação Comercial e Empresarial de Sinop. Tudo a
postos!        
  Aqui vai ser o café da manhã para empresários amanhã às 7:30 Posted by Vasco Marques
on 
Terça-feira, 18 de agosto de 2015
 
 
 
     Depois, passámos pela Faculdade FASIPE para um rápido checkin, e ainda fomos dar uma
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entrevista na rádio Hits FM (líder na cidade), para dar voz ao 
início da Semana Marketing Digital 360
.    
 
 
  Acabei de dar uma entrevista para a rádio hits sobre a semana marketing digital 360 no Brasil
Posted by Vasco Marques  on  Terça-feira, 18 de agosto de 2015       
         

  A entrevista na rádio Hits FM
         Pode ver aqui a entrevista na íntegra em vídeo
      
Entrevista na rádio sobre a semana marketing digital 360 e lançamento dos livros Posted by V
asco Marques
on 
Quarta-feira, 19 de agosto de 2015
 
 
 Chega a hora de rumar até ao hotel Ucayali, para finalmente descansar na horizontal!
    
 No hotel

  
      Uma foto publicada por Marketing Digital (@vascomarquesnet)  a Ago 18, 2015 às 2:29
PDT           O jantar de
rodízio japonês, não dispensa um balde de cervejas do Brasil.
      
Rodízio de comida japonesa com a balde de cervejas. Sim aqui pede-se aos baldes! Posted by 
Vasco Marques
on 
Quarta-feira, 19 de agosto de 2015
 
 
  
Dia 19 – Quarta-feira

  O sol levanta-se cedo! Pouco depois das 5h da manhã, faz-se luz. Levanto-me pouco depois
das 6h da manhã, para estar pronto a horas do primeiro evento do dia. Ainda baralhado com o
fuso horário de menos 5 horas, e o peso das viagens, mas o repouso foi suficiente para estar
bem, onde o entusiasmo atenua as restantes sensações de cansaço.    O pequeno-almoço é
muito variado e delicioso. Desde frutas frescas, doces, pão de queijo, sumos naturais e tudo o
mais. Mas deixei para o dia seguinte desfrutar mais pausadamente deste momento.    Agora é
hora de trabalhar! Às 7:30 da manhã começa então o café da manhã (pequeno-almoço de
empresários da região). E para nosso espanto a sala ficou lotada, com mais de 60 pessoas
(nunca tinha acontecido), mas houve café e bolo para todos.  
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Hoje café da manhã com empresários foi muito bacana Posted by Vasco Marques  on  Quarta
-feira, 19 de agosto de 2015
 
 
      Comecei por explanar o tema Marketing Digital 360, de uma forma leve direcionada para a
interação com os presentes. Apesar de cedo, estavam muito ativos e ávidos de conhecimento.
Foi muito interativo, muitas perguntas!  
 
 
Perguntas sobre publicidade online no evento Marketing Digital 360 com empresários Ainda
pode inscrever para a próxima... Posted by Marketing Digital 360  on  Sexta-feira, 21 de
agosto de 2015           
Tiveram de me passar um guardanapo a dizer que tínhamos de terminar, pois estava na hora
de os empresários seguirem o seu percurso profissional, já depois das 8:30.  
 
 
hoje foi assim na Associação Comercial do Estado de Sinop. Eram 7:30 da manhã e mais de
60 empresários já estavam a tomar café e de seguida o seminário e interação sobre Marketing
Digital Posted by Vasco Marques  on  Quarta-feira, 19 de agosto de 2015     
    
Com grande cobertura da comunicação social, foi o começo da semana perfeito.

        
hoje a dar entrevista para TV e outros media no final do evento para empresários da região
Posted by Vasco Marques  on  Quarta-feira, 19 de agosto de 2015     
    Foram apresentados os livros Marketing Digital 360 e Vídeo Marketing, que ficaram disponíveis na
ACES.

        
Livros à venda na @aces sinop Posted by Vasco Marques  on  Quarta-feira, 19 de agosto de
2015         
Foram registados os melhores momentos!

      
Melhores momentos no evento com empresários da região na ACES. Ainda pode inscrever
para a próxima formação em http://bit.ly/Marketing_Digtal_Nas_Vendas Mais info
www.web2business.pt/marketingdigitalbrasil Posted by Vasco Marques  on  Quinta-feira, 20 de
agosto de 2015     
   
... E alguns testemunhos.

  Testemunho Gelson Pandolfo        Testemunho Klayton Gonçalves        Testemunho
Rodrigo Camozzato
       
Testemunho Tatiane Dartora
     
Entrevista para rádio Hits FM 
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  Bem, o dia ainda estava a começar! Fomos depois entregar alguns livros encomendados.
Começámos pela Vianorte, uma rede de concessionários de várias marcas, que lidera na
cidade e vende ainda para outras cidades, com uma área de atuação de centenas de km (as
cidades são muitos distantes, ao contrário de Portugal). Fomos recebidos com a característica
simpatia do povo brasileiro. Tomei um café expresso no stand (não é muito comum, por isso
aproveitei! O normal é o café de copo grande) Visitamos ainda mais algumas empresas.
    
Fiz um curto balanço deste primeiro dia de atividade:

      
Balanço doa dia 19 agosto no Brasil na semana marketing digital 360 Posted by Vasco
Marques  on 
Quarta-feira, 19 de agosto de 2015
 
 
   
Veja a entrevista dada à TV SBT

      
A dar entrevista para a TV SBT. Alguns momentos captados. Em breve entrevista completa.
Ainda pode inscrever para a pró... Posted by Vasco Marques  on  Quinta-feira, 20 de agosto
de 2015         
Reportagem na Gente TV, programa Sinop Agora

      
Reportagem na TV do café da manhã com empresários na ACES com Vasco Marques Ainda
pode inscrever para a próxima formação... Posted by Vasco Marques  on  Quinta-feira, 20 de
agosto de 2015        

Dia 20 – Quinta-feira

  Agora já a começar a entrar no ritmo, começámos o dia a prestar uma consultoria
personalizada com Anderson Kirsh para a empresa Bilheteagora.com.br , tendo sido muito
proveitosa para a estratégia digital deste negócio.  
 
 
Consultoria marketing digital na bilheteagora.com.br Posted by Vasco Marques  on  Quinta-feir
a, 20 de agosto de 2015
 
 
 
Veja o Testemunho

      
Testemunho consultoria marketing digital no Brasil Posted by Vasco Marques  on  Quinta-feira
, 20 de agosto de 2015
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Depois fomos dar uma entrevista em direto para a Gente TV

      
Alguns momentos na entrevista na TV Gente Brasil Posted by Vasco Marques  on  Quinta-feir
a, 20 de agosto de 2015
 
 
      
Fomos visitar a Eletrosinop uma empresa de referência na região de materiais elétricos, com
os livros Vídeo Marketing e Marketing Digital 360
        
Livros marketing digital estão quase a esgotar no Brasil Posted by Vasco Marques  on  Quinta-
feira, 20 de agosto de 2015
 
 
      
De seguida passámos na Perfisa um grande exportador de materiais de construção e
máquinas agrícolas, com os livros Marketing Digital 360 e Vídeo Marketing.
        
Livros marketing digital estão a entrar nos vários tipos de negócios e setores Posted by Vasco
Marques
on 
Quinta-feira, 20 de agosto de 2015
 
 
      
E ainda recebemos a visita da TV Centro América para mais uma entrevista!
    
veja aqui vídeo parcial da entrevista

      
Parte da entrevista gravada hoje para a TV Centro América. Vai sair junto com uma matéria
sobre profissionais liberais... Posted by Vasco Marques  on  Quinta-feira, 20 de agosto de
2015         
... e algumas fotografias do momento

      
Mais outra entrevista, agora para a TV Centro América Posted by Vasco Marques  on  Quinta-f
eira, 20 de agosto de 2015
 
 
 
Dia 21 – Sexta-feira
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  Logo pelas 7:30 da manhã fomos visitar uma grande empresa de software que está em todo o
Brasil. A Ecocentauro. Fomos visitar várias empresas. A Evo, é uma referência na
distribuição de Internet por rádio e na fibra ótica que está a ser expandida nesta zona.
Visitámos as suas instalações e conhecemos os equipamentos impressionantes que permitem
a Internet respirar por estas bandas. Rodrigo Camozzato é o homem da Internet.  
 
 
Internet bad boys Posted by Vasco Marques  on  Sexta-feira, 21 de agosto de 2015            
Tivemos ainda uma sessão de formação nas instalações da Rádio Hits FM, com os seus
colaboradores, a fim de utilizar as redes sociais para mais alcance e audiências.
      
Consultoria e formação na Rádio Hits no Brasil Posted by Vasco Marques  on  Sexta-feira, 21
de agosto de 2015
 
 
      À noite, uma sessão intensa de 4 horas de consultoria de Marketing Digital com 
JMD,
empresa referência em construção e promoção de empreendimentos de luxo na região.  
 
 
Consultoria Marketing Digital com JMD, empresa referência em construção e promoção de
empreendimentos de luxo na região. Posted by Vasco Marques  on  Sexta-feira, 21 de agosto
de 2015            Na
fotografia pode parecer que estávamos em grande folia, mas não se deixem enganar. As
pizzas eram para fintar a fome à hora de jantar, mas a satisfação nos rostos, são o reflexo de
muitos insights importantes e o prazer de passar o conhecimento. Mas ainda tivemos de
agendar mais outra sessão, pois as questões eram muitas e as necessidades do digital
estavam a ganhar cada vez mais terreno.  
Testemunho do responsável de marketing, que destaca pelo facto de ser uma formação absolutamente
prática.
      
"Algo absolutamente prático" www.vascomarques.com Posted by Vasco Marques  on  Sábado
, 22 de agosto de 2015
 
 
 
Dia 22 – Sábado
  Um dia normal de trabalho, ainda não é tempo de descansar. O dia começa com uma
entrevista à TV Capital com Franciele Carvalho, para falar nos próximos eventos a decorrer nos
dias seguintes e apresentar os livros Marketing Digital 360 e Vídeo Marketing.      
Acabei de dar mais uma entrevista na TV no Brasil Posted by Vasco Marques  on  Sábado, 22
de agosto de 2015
 
 
 
Veja o vídeo
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Entrevista para a TV Capital num formato muito descontraído e divertido com uma jornalista
muito simpática Posted by Vasco Marques  on  Sábado, 22 de agosto de 2015            Uma
consultoria mais avançada em Marketing Digital à
JMD Empreendimentos
, no seguimento da primeira que demos na noite anterior. Começou lindamente com um almoço
top num dos seus empreendimentos de luxo, que tive a oportunidade de visitar (e não me
importava de lá ficar!)  
 
 
começou aqui consultoria de hoje a uma empresa com vários empreendimentos de luxo Posted
by Vasco Marques  on  Sábado, 22 de agosto de 2015       Que terminou assim
      
Uma consultoria de luxo! Posted by Vasco Marques  on  Sábado, 22 de agosto de 2015       Ap
roveitei o belo cenário para fazer um balanço dos dias que já passaram
      
Como está a ser a Semana Marketing Digital 360 no Brasil? Posted by Vasco Marques  on  Sá
bado, 22 de agosto de 2015
 
 
 Dia terminado e missão cumprida, fui com o Gelson, Talita e as suas filhas a um restaurante
muito agradável, que até tinha espaço para crianças. Enquanto esperávamos pelo jantar,
provei as bolinhas de queijo que são deliciosas. E não podiam faltar as caipirinhas, para
começar!  
 
 
Receita caipirinha 360 1- toma caipirinha com vodka 2- toma caipirinha de morango 3- toma
caipirinha de cachaça Depois, aguarde 10 minutos, e verá tudo a 360! Posted by Vasco
Marques  on 
Domingo, 23 de agosto de 2015
 
 
 
Dia 23 – Domingo
  Ok, hoje é dia de curtir! Há espaço para descansar um pouco mais, mas aproveito também
para editar vídeo, publicar conteúdos. Pois a semana tem sido muito intensa e recheada de
muitos acontecimentos.  Desfruto mais do pequeno-almoço, e as fotos não enganam!
      
Aqui o dia começa às 6h da manhã já com sol bem acordado. Mas o café da manhã é fera!
Posted by Vasco Marques  on  Segunda-feira, 24 de agosto de 2015       Drone!
  Tinha de rasgar os céus escaldantes da região. Então por volta das 4 da tarde partimos à
aventura.      
Hoje foi dia de filmagens de drone no rio teles pires em #Sinop #brasil Posted by Vasco
Marques  on 
Domingo, 23 de agosto de 2015
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A levantar voo rapidamente
      
Posted by Vasco Marques  on  Domingo, 23 de agosto de 2015       Voo rasante por cima da
ponte
      
Posted by Vasco Marques  on  Terça-feira, 25 de agosto de 2015            Tivemos 2 sustos: um
deles na aterragem com o drone a andar aos círculos porque ficou sem sinal gps, no
levantamento também perdi o controlo temporariamente até captar o sinal GPS. O resultado
final das filmagens, com uma simples edição, está à vista:  
 
 
estou a 2000km do mar, mas com muita água! filmagens de drone de um rio muito bonito no
interior do Brasil, em Sinop Posted by Vasco Marques  on  Domingo, 23 de agosto de 2015      
     No regresso, tive de parar num campo de algodão e fazer um pequeno vídeo desta
impressionante plantação.  
 
 
Alguém precisa de um pacote de algodão? Posted by Vasco Marques  on  Domingo, 23 de
agosto de 2015       
À noite, não resisti a captar a lua
      
Como é a lua vista de Sinop, Brasil com super zoom Posted by Vasco Marques  on  Domingo,
23 de agosto de 2015
 
 
 
 
 
encontrei o umbigo da lua, vista de Sinop, Brasil. Posted by Vasco Marques  on  Domingo, 23
de agosto de 2015
 
 
 
Dia 24 – Segunda-feira
  Dia de consultoria com o departamento de marketing da Faculdade FASIPE  Testemunho do
responsável de marketing da FASIPE
      
Testemunho do responsável de marketing da FASIPE Posted by Vasco Marques  on  Segund
a-feira, 24 de agosto de 2015
 
 
    
      

Uma foto publicada por Marketing Digital (@vascomarquesnet)  a Ago 24, 2015 às 10:10 PDT

          De seguida fomos visitar o Hans Rodovalho, nas suas belas instalações, para uma
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consultoria personalizada no setor imobiliário.      
Livro marketing digital 360 e vídeo marketing Com corretora de imóveis de luxo Posted by Vas
co Marques
on 
Segunda-feira, 24 de agosto de 2015
 
 
 
Testemunho Hans, corretora de imóveis de luxo na consultoria de marketing digital
      
Testemunho Hans, corretora de imóveis de luxo na consultoria de marketing digital Posted by 
Vasco Marques
on 
Segunda-feira, 24 de agosto de 2015
 
 
      No hotel, sempre disponível refresco e café gratuito. É normal vermos em quase todos os
locais/negócios, água, chá ou algo do género, pois as temperaturas ultrapassam com
frequência os 40º. Em qualquer local que me encontrava, tinha sempre de beber algo, para
compensar a desidratação do calor forte logo pela manhã.  
Dia 25 – Terça-feira
  Um vídeo sobre a formação mais esperada da semana: "Como Aumentar Vendas com o
Marketing Digital".      
"Uma vez um cliente ligou-me porque queria vender mais na loja online" hoje curso como
aumentar vendas com marketing digital
http://promo.inconect.com.br/como-aumentar-suas-vendas-atraves-do-marketing-digital Posted
by Marketing Digital 360  on  Terça-feira, 25 de agosto de 2015       Slides: Como Aumentar
Vendas com Marketing Digital   
  Aumentar vendas marketing digital brasil  from vasco marques   E depois, mais uma
entrevista na Rádio Hits FM.  
Começa o grande evento Como Aumentar Vendas com o Marketing Digital!
      
Fotos da formação como aumwntar vebdas com o marketing digital Www.vascomarques.com
Posted by Marketing Digital 360  on  Quarta-feira, 26 de agosto de 2015       Eis que colocámos
todo o mundo louco!
      
Todo o mundo louco à procura do papel! Www.vascomarques.com Posted by Vasco Marques
on 
Quarta-feira, 26 de agosto de 2015
 
 
 
Entrevista à TV Capital
      
Entrevista para TV Capital sobre a formação como aumentar vebeas com marketing digital
Www.vascomarques.com Posted by Vasco Marques  on  Quarta-feira, 26 de agosto de 2015    
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Testemunho do Kalyton Gonçalves
      
Como foi a formação "Como Aumentar Vendas Com o Marketing Digital"?
www.vascomarques.com Posted by Marketing Digital 360  on  Quarta-feira, 26 de agosto de
2015       Testemunho de Gelson
Pandolfo
      
Gelson comenta Semana Marketing Digital 360 www.vascomarques.com Posted by Marketing
Digital 360
on 
Quarta-feira, 26 de agosto de 2015
 
 
 
Balanço da formação
      
Balanço do curso aumentar vendas com marketing digital Posted by Vasco Marques  on  Terç
a-feira, 25 de agosto de 2015
 
 
      Pode ver mais informações em 
www.web2business.pt/marketingdigitalbrasil
 
Dia 26 – Quarta-feira
  Consultoria marketing digital ao colunista social mais prestigiado da região
      
Consultoria marketing digital com suco e salgadinhos com @danielcoutinho Posted by Vasco
Marques
on 
Quarta-feira, 26 de agosto de 2015
 
 
 
Que nos deixou também o seu testemunho do serviço prestado
      
Testemunho de colunista social Daniel Coutinho sobre a consultoria marketing digital Posted by
Vasco Marques  on  Quarta-feira, 26 de agosto de 2015       E ainda consultoria no Hotel Ucayali
      
Consultoria marketing digital hotel ucayali Posted by Vasco Marques  on  Quarta-feira, 26 de
agosto de 2015         
  À noite estivemos na Faculdade FASIPE, com uma formação para estudantes de vários
cursos. Os alunos do curso de Sistemas, estiveram muito participativos, fazendo as 3 horas da
formação passarem rápido, mesmo sem intervalo.  
 
 
Hoje na formação marketing digital para estudantes da FASIPE Posted by Marketing Digital
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360  on  Quarta-feir
a, 26 de agosto de 2015
 
 
 
Álbum com os melhores momentos
      
www.vascomarques.com Posted by Marketing Digital 360  on  Quinta-feira, 27 de agosto de
2015       E ainda foi apresentado o
livro Vídeo Marketing
      
Treinamento e lançamento do livro Vídeo Marketing com o Prof.º Vasco Marques. Posted by A
driano Barreto
on 
Quinta-feira, 27 de agosto de 2015
 
 
 
Testemunho do coordenador de curso, Adriano Barreto
      
Como foi o evento marketing digital na FASIPE? www.vascomarques.com Posted by Marketin
g Digital 360
on 
Quinta-feira, 27 de agosto de 2015
 
 
 
Dia 27 – Quinta-feira
  Tenho voo às 14h, mas ainda deu tempo para um formação de Gestão do Tempo e
Ferramentas Digitais na Rádio Hits FM
com Gelson e Talita.  
Viagem de regresso
  Apesar de intenso, foi uma semana muito gratificante. Apanho o vosso de Sinop para Cuiabá
e como ainda tinha de esperar 12 horas, fico num hotel. Curioso que eu não sabia como
atravessar a estrada em frente ao aeroporto, até que pedi ajuda e me disseram que ali não há
passadeira nem viaduto, tinha mesmo de mandar para o trânsito. Não sabia se estava a falar a
sério, pois tinha um movimento incrível. Ele ajudou-me e fez de polícia sinaleiro, passei a correr
com as malas e senti-me aliviado. Entro no hotel simpático, acomodo-me e vou à janela e vejo
esta lua, e não resisti em ir buscar o equipamento e captar este momento.  A Lua de Cuiabá
      
Acabei de tirar esta foto em frente ao aeroporto de Cuiabá Posted by Vasco Marques  on  Qui
nta-feira, 27 de agosto de 2015
 
 
 
E um pequeno vídeo
      
há vida na lua? Filmado de Cuiabá - Mato Grosso - Brasil Posted by Vasco Marques  on  Quint
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a-feira, 27 de agosto de 2015
 
 
 Primeiro o trabalho, colocar tarefas urgentes em dia. Depois descanso dois blocos de 2 horas,
o suficiente para ganhar energia para continuar a viagem. Depois em São Paulo, como ainda
tenho 7 horas de espera, descobri o FastSleep, um micro hotel que tem uma cama para
descansar  
 
 
Mais vale dormir a correr mas deitado, do que devagar mas sentado. #brasil #saopaulo
Enquanto aguardo próximo voo para Madrid Posted by Vasco Marques  on  Sexta-feira, 28 de
agosto de 2015     
      Serviu principalmente para pousar malas, colocar tarefas em dia e um curto descanso.
Livre de malas, fui dar uma volta pelo aeroporto para me preparar para a longa viagem no
atlântico e almoçar bem.    Foram 11 horas para atravessar o Atlântico. Aproveitei para
descansar o máximo e com a carga da bateria do portátil, tinha já planeado adiantar alguns
documentos que não preciso de Internet para avançar.    Chegado a Madrid, tinha já o bilhete
de Alfa contando viagem sem atrasos. Mas o voo de ligação atrasou bastante pela ausência de
alguns passageiros, o que obrigou a retirar as malas. Então nem o Alfa seguinte consegui
apanhar, pois a entrega de malas demorada em Lisboa, atrasou ainda mais. Lá consegui um
horário para Campanhã - Porto, e lá fui eu! eu!    Resta agora descansar, adaptar ao novo fuso
horário +5h, com a promessa que em 2016 estarei de novo no Brasil!  

Vasco Marques

    
Referências na imprensa local, web e outros canais

  Nova Edição -  Consultor de Marketing Digital de Portugal fará palestra em Sinop    
Portal da Cidade de Sinop - 
Palestra sobre Marketing Digital
    GC Notícias - Café com Empresários recebe palestrante internacional Vasco Marques
    Só Notícias - Escritor orienta empresários sobre as vantagens do marketing digital
    Fasipe -  Fasipe promove workshop sobre Marketing Digital com consultor de Portugal
    Em Notícias -  Aces oferece curso de Marketing Digital com palestrante internacional
    Daniel Coutinho -  ACES e InConect realizam palestra Marketing Digital 360 com o
consultor internacional, Vasco Marques
    HeyEvent -  Semana Marketing Digital 360 - Mato Grosso, Brasil
    Bilhete Agora -   detalhes do evento
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