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Programas de formação em marketing digital, com percursos flexíveis e abrangentes!

  

O projeto  Vasco Marques Digital Academy  apresenta-lhe 6 Masters (programas de
formação), no formato presencial, online ou blended, proporcionando uma experiência de
aprendizagem imersiva, prática e orientada para resultados.

    

Para mais informações:  https://digitalacademy.vascomarques.com

      

As formações estão desenhadas para obter resultados e uma experiência de excelência, com a
constituição de turmas num formato e número para obterem acompanhamento adequado.

      

Vantagens:

      
    -  Diagnóstico de competências dos participantes;    
    -  Definição do percurso formativo personalizado;    
    -  Técnicas de interação envolventes (gamification);    
    -  Oferta de livros que complementam a formação;    
    -  Formador com mais de 15 anos de experiência;    
    -  Atribuição de certificado reconhecido no mercado (DGERT).  

  

Qual a metodologia aplicada?

  

 1 / 4

https://digitalacademy.vascomarques.com/
https://digitalacademy.vascomarques.com/


Vasco Marques Digital Academy

Escrito por Vasco Marques
Segunda, 31 Dezembro 2018 13:50

1. Diagnóstico de conhecimento, para definição de percurso formativo;

  

2. Interação envolvente com gamification, para aprendizagem estimulante;

  

3. Materiais, recursos e oferta de livros que enriquecem a aprendizagem;

  

4. Atividades de grupo, imersão prática, casos reais e desafios competitivos;

  

5. Plataforma digital para conteúdos extra, suporte e interação;

  

6. Avaliação de competências e atribuição de certificado reconhecido (DGERT).

    

Uma formação orientada para resultados e adaptada ao seu perfil!

  

Destinatários:

  

Empresários, gestores, profissionais de marketing, gestores de conteúdos, técnicos de
comunicação, estudantes ou outros profissionais interessados em obter conhecimentos sobre
marketing digital.

    

Modalidade da formação: presencial, e-learning ou b-learning:

      
    -  A formação presencial decorre em várias cidades: Porto/Gaia, Lisboa, Faro, Braga ou
outras cidades (consultar disponibilidade).     
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    -  Pode ser ministrado noutras cidades, regiões ou países;    
    -  Os programas de Masters ou módulos, podem ser ministradores diretamente na sua
empresa, com os seus colaboradores;     
    -  Todos os Masters estão disponíveis em modalidade e-Learning (online) para uma maior
flexibilidade;     
    -  Pode frequentar em modalidade b-Learning (conjugando o regime presencial e online).    
    -  Caso falte a alguma sessão presencial, poderá recuperar com o formato online.  

  

Vantagens dos nossos programas de formação:

      
    -  Diagnóstico de competências dos participantes;    
    -  Definição do percurso formativo personalizado;    
    -  Técnicas de interação envolventes (gamification);    
    -  Oferta de livros que complementam a formação;    
    -  Formador com mais de 15 anos de experiência;    
    -  Atribuição de certificado reconhecido no mercado (DGERT).  

  

Conheça o calendário das formações e condições de participação

    

Duração e Horário da formação presencial:

      
    -  Percurso completo: 48 horas (cada Master é constituído por 6 módulos, com duração de
8 horas cada um).     
    -  Horário: 9h00 às 18h (cada módulo equivale a uma sessão de 1 dia).  

  

Planos especiais para empresas:

  Apesar da formação ser dirigida a qualquer profissional interessado na aquisição de novas
competências, temos condições específicas a pensar nas empresas:      
    -  Adaptar percurso a vários colaboradores da mesma empresa. Com uma inscrição no
programa completo, poderá ter colaboradores diferentes em cada módulo;     
    -  Diagnóstico de necessidades da empresa;    
    -  Plano de formação anual ajustado, com suporte para dúvidas, e com mensalidades
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equilibradas;     
    -  Formação na empresa ou módulos extra em formato online;    
    -  Possibilidade de serviços extra: diagnóstico de marketing digital, apoio extra mensal,
gestão de presença web 360.   

  

Para mais informações:  https://digitalacademy.vascomarques.com
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