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Rubrica Redes Sociais - programa "Olá Maria!", no Porto Canal
  Dia 19 de junho, Vasco Marques fala sobre o Estratégia no Instagram na habitual rubrica
Redes Sociais
no programa 
“Olá Maria!”
do Porto Canal.        

Tópicos
      
    -        
    -  Presença profissional Instagram    
    -  Estratégia de conteúdos    
    -  Alcance o seu público-alvo  

    

  

       Estratégia Instagram, Vasco Marques  de Vasco Marques       

Regularmente, às terças-feiras, a partir das 17:00, Vasco Marques apresenta dicas, notícias e
novidades do universo Social Media. Pode acompanhar a rubrica Redes Sociais, bem como
toda a emissão televisiva do Porto Canal em direto via web!     

Fique a conhecer mais de 50 temas analisados, e assista à gravação de todos os  programas
da Rubrica Redes Sociais!
   
Curso online Instagram Marketing
  Para quem procura aprofundar conhecimentos nesta área, recomendamos o curso online
Instagram Marketing
. Uma formação com certificação, livre de horários para que possa realizar ao seu ritmo.    
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      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, nomeadamente com a
rubrica Redes Sociais
no magazine televisivo "Olá Maria!", do Porto Canal.    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.    

Mais informações em  www.vascomarques.eu
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