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Uma formação inovadora onde os formandos poderão ter um diagnóstico da sua presença no
facebook, para que possam implementar melhorias à sua página durante o workshop. 
  
  APRESENTAÇÃO
  Aprenda, passo a passo, a fazer crescer o seu negócio com as poderosas ferramentas de
marketing do Facebook, com mais de 1175 milhões de utilizadores em todo o mundo.
  
  OBJETIVOS
  Utilização do facebook para fins profissionais, enquanto parte do plano estratégico de uma
organização, com vista a uma maior visibilidade e notoriedade das marcas, empresas, produtos
ou serviços.
  
  DESTINATÁRIOS
  Profissionais de Marketing, Publicidade, Comunicação, Web, gestores de conteúdos ou outros
profissionais interessados no tema.
  
  DATA E HORÁRIO
  22 de Junho das 9:30 às 12:30 e das 14:00 às 18:00
  
  

    
  PROGRAMA
  Páginas Facebook
  - Personalização e configuração
  - Comunicação com os fãs e tipos de conteúdos
  - Integração com web site e outras redes sociais
  - Mobile marketing
  Social Media – conteúdos multimédia
  Grupos, eventos e perfis
  Aplicações – seleção das melhores para as várias funcionalidades
  Publicidade
  - Tipos de anúncio
  - Processo de Segmentação e opções avançadas
  - Retorno do Investimento
  Estatísticas – interprete os dados e ajuste estratégia
  Técnicas avançadas para alcançar melhores resultados em menos tempo
  Programa personalizado de acordo com o grupo
  
  RAZÕES PARA FREQUENTAR ESTE WORKSHOP
  - Essencialmente prático
  - Muito focado nas reais necessidades dos participantes
  - Inúmeros recursos de apoio de qualidade
  - Acesso a ferramentas e grupos específicos de apoio à formação 
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  - Ministrado por formador com grande experiência e qualificações
  - Total satisfação dos formandos veja alguns testemunhos:
www.vascomarques.net/testemunhos e www.portaldosucesso.pt/ workshops  
  
  OBSERVAÇÕES
  Certificado participação
  Download de software, ferramentas e documentação que precisa para presença profissional
no Facebook.
  
  PREÇO
  150€
  
  FORMADOR
  Vasco Marques
  MBA com especialização em e-Business
  Licenciado em Gestão e Negócios
  Docente no ensino superior
  Microsoft Certified Trainer
  Google Certified Professional
  Vasta experiência em multimédia, desenvolvimento web e redes sociais
  CV:  www.vascomarques.net/cv  
  
  LOCAL DA FORMAÇÃO
  Portal do Sucesso 
  Rua Pádua Correia nº 379 3º Esq. Fte.
  4400-238 Vila Nova de Gaia
  (Junto Metro El Corte Inglés)
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