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Workshop Redes Sociais 360 - Funchal

No dia 27 de setembro de 2018 decorre no Funchal o Workshop Redes Sociais 360, com
Vasco Marques
.
- Local: FourViews Monumental, Funchal
- Horário: 9h às 17h
Será uma formação totalmente prática e orientada para resultados.
no Facebook
para mais informações.

Adira aqui ao evento

Benefícios:

-

Definir uma estratégia assertiva no Facebook e Redes Sociais;
Comunique de forma eficaz e conquiste mais notoriedade;
Obtenha mais notoriedade, interação e conversões;
Otimize orçamento com campanhas de publicidade no Facebook e Instagram;
Crie uma estratégia de conteúdos para conquistar mais audiências;
Diversifique e integre com o Marketing Digital.

Programa:

- Novas funcionalidades Facebook, Instagram e Redes Sociais;
- Estratégia no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn e outras Redes Sociais;
-

Configuração, personalização e otimização da página Facebook;
Criação de conteúdos atrativos com imagens e vídeo;
Facebook Live – transmissão em direto profissional;
Publicidade eficiente no Facebook e no Instagram;
Analítica e retorno do investimento;
Outros Social Media

Os participantes irão receber como oferta, o livro Redes Sociais 360 , como complemento à
Inscrições
formação.
e condições de participação:

- Investimento: 150€ com oferta do livro
Condições especiais para inscrições antecipadas e grupos, contacte-nos para mais
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informações
seu lugar
deverá preencher o
formulário disponível aqui
Também disponível o
Workshop Marketing&nbsp;Digital&nbsp;360
, a realizar no mesmo local e horário no dia
26 de setembro.

.

Para reservar o

Sobre Vasco Marques

Vasco Marques conta com mais de 15 anos de experiência, tendo realizado e participado em
centenas de eventos relacionados com Marketing Digital, Vídeo Marketing, Empreendedorismo
e Redes Sociais disponíveis em www.vascomarques.com . Com intervenção regular na
comunicação social, participa ainda semanalmente na TV com uma rubrica sobre Redes
Sociais. Consultor em organizações nacionais e multinacionais, formador e docente em
Pós-graduações e formações executivas de referência. CEO & Founder da empresa W2B
www.web2business.pt
, onde desenvolve soluções de Marketing Digital, consultoria e formação certificada no regime
online e presencial. Licenciado e mestrando em Gestão e Negócios, MBA com
especialização em Sistemas de Informação e e-Business. É Microsoft Certified Trainer (MCT) e
Gooogle Certified Professional. Autor dos livros Marketing Digital 360, Vídeo Marketing e
Redes Sociais 360. Mais informações em
www.vascomarques.eu

2/2

