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No  seguimento do seminário que ocorreu no passado dia 16 de Fevereiro, o  IESF lança agora
o Curso “Facebook For Business”, que tem início já no  próximo dia 2 de    Março e será
ministrado pelo Dr. Vasco Marques.  

O curso insere-se num conjunto de iniciativas que será levado a cabo pelo IESF ao longo do
presente ano.

  

Objetivos: Implementar presença profissional nas Redes Sociais, integrado no plano  de
Marketing da organização, para comunicar com (potenciais) clientes,  vendas e brand
awareness.

  

Destinatários: Profissionais de marketing, comunicação, web, gestores de conteúdos e outros.

  

Datas: 2, 9, 16 e 21 de Março das 19h às 23h.

  

Porque deve fazer este curso: 

  

- Formação desde o essencial ao avançado, para uma presença integrada e profissional.

  

- Programa do curso personalizado de acordo com o grupo.

  

- Formação técnica e prática, para aprender a fazer o que precisa.

  

- Diagnóstico da página e plano para implementar melhorias, com acompanhamento durante o
curso.

  

- Receba um DVD interativo com todas a documentação e ferramentas que precisa neste
curso.
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Programa:

    
    -  ·           Marketing, métricas, estratégia, ferramentas de análise e plano de
implementação;   
    -  ·           Social Media - Youtube, Linkedin, Twitter, e outros. Comunicação Storytelling e
tipos de conteúdos;   
    -  ·           Personalização de Páginas Facebook;  
    -  ·           Integração com website, Google e outras redes sociais;  
    -  ·           Grupos, eventos e perfis;  
    -  ·           Conheça as melhores aplicações e dinamização de passatempos. B2B e B2C;  
    -  ·           Publicidade, estatísticas, segmentação e ROI;  
    -  ·           Técnicas avançadas para alcançar melhores resultados em menos tempo;  
    -  ·           As melhores práticas de sucesso, Casos, Truques & Dicas  

  

Valor: 350€

  

(desconto de 10% para alunos e ex-alunos do IESF, caso se inscrevam até dia 29 de
Fevereiro)

  

Formador: Vasco Marques - MBA com especialização em e-Business, Licenciado em Gestão
e Negócios

  

Docente  no ensino superior, Microsoft Certified Trainer, Google Certified  Partner, vasta
experiência em desenvolvimento web e redes sociais
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CV: http://www.linkedin.com/in/vascomarques  www.vascomarques.net

  

 

  

Confirme inscrição através do email: comercial@iesf.pt

  

Para mais informações contacte: 22 753 88 79 | 22 753 88 97

  

Fonte: http://www.iesf.pt/noticias/detalhes.php?id=391 

  

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/305870292809443/
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