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  A  Wise4M  em parceriacom   Vasco Marques presenta o Workshop Marketing Digital, que
decorrerá no dia 27 de outubro, em horário pós-laboral (19h às 23h). Esta ação de formação
decorrerá nas  instalações da Wise4M, e
m Braga.
   É fundamental definir uma 
estratégia
de atuação na 
área digital
, quer para empresas, negócios, mas também para projetos profissionais e pessoais com
características de marketing pessoal. Neste workshop, saiba como definir a sua estratégia de
marketing digital com vista a alcançar melhores 
resultados
; Descubra as técnicas que o ajudam a aparecer em 
destaque
nos motores de pesquisa; Entre no mundo mobile, e 
otimize
o seu negócio para dispositivos móveis; Conheça as principais Redes Sociais e como
conseguir uma presença 
eficaz
em cada uma delas, diversificando e adaptando conteúdos; Crie conteúdos 
interessantes
e criativos para cativar o seu público-alvo.    Esta formação é  dirigida a profissionais ligados às
áreas da comunicação, marketing e gestão, bem como qualquer pessoa com interesse em
obter ou alargar conhecimentos básicos sobre o tema.    
Convite
    Programa Workshop Marketing Digital
     
    -  Defina uma estratégia de Marketing Digital, identificando no plano objetivos, técnicas e
ferramentas    
    -  Crie um website profissional, ampliando a visibilidade do negócio/ projeto   
    -  Utilize a técnica de E-mail Marketing de forma segmentada e personalizada   
    -  Crie presença nas Redes Sociais com diversidade e iteração   
    -  Marque presença no Facebook de forma profissional   
    -  Conheça técnicas, instrumentos e ferramentas de vídeo marketing para apostar
largamente neste tipo de conteúdo    
    -  Otimize para motores de pesquisa para conseguir maior destaque no Google   
    -  Acompanhe métricas digitais através do Google Analytics   
    -  Investa eficientemente em publicidade no Google: Google Adwords   
    -  Utilize ferramentas Google que ajudam a aumentar a produtividade  
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  Mais informações e Inscrições
  O valor inerente à participação neste workshop é de 39€ por inscrição. Inscreva-se em  www.
wise4m.pt/course/marketing-digital
   Podem aderir ao evento no
Facebook
em: 
www.facebook.com/events/866454406741284/
 
Sobre Vasco Marques
  Vasco Marques é licenciado e mestrando em Gestão e Negócios e possui um MBA com
especialização em e-Business. Exerce atividade profissional na Gestão de e-Business, com
presença ativa em conferências e formações sobre Marketing Digital. É docente no ensino
superior, responsável por disciplinas relacionadas com Redes de Informação, e-Business,
Ferramentas Digitais e Marketing Digital. É ainda Microsoft Certified Trainer e Google Certified
Professional, com uma vasta experiência em multimédia, desenvolvimento web, redes sociais e
ferramentas digitais. É CEO da empresa W2B , uma entidade de formação certificada DGERT
e com a oferta de vários serviços de consultoria ( http://www.web2business.pt/ ). Autor dos
livros: Marketing Digital 360 (
http://www.livromarketingdigital.com/
) e Vídeo Marketing (
http://videomarketing360.net/
). Mais info. na página
http://www.vascomarques.com/mini-cv
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