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Contextualização 

ATUAR NA ERA DA ECONOMIA DIGITAL 

Um enquadramento do marketing orientado para a era digital é hoje imprescindível. Os profissionais 

devem possuir uma visão alargada das técnicas de marketing digital e aliar a vertente estratégica às 

competências práticas.  

Depois de implementar uma presença diversificada no mundo digital, é necessário obter ainda mais 

resultados com a estratégia, aprimorando táticas e técnicas mais avançadas.  

É neste contexto que surge a formação: Marketing Digital Avançado, conduzida pelo autor dos 

livros: Marketing Digital 360 e Vídeo Marketing: Vasco Marques. 

Uma formação totalmente prática e orientada para resultados, com a duração de 8 horas. Poderá 

optar por frequentar a modalidade presencial (Porto/Lisboa) ou online. 

 

Vídeo de apresentação: https://youtu.be/-hh5wdaZW1E  

 

OBJETIVO 

Adquirir os conhecimentos necessários para atuar dentro da economia digital, aplicando as técnicas 

avançadas de marketing digital com vista a melhorar a performance dos negócios. 

A aprendizagem partirá de uma abordagem prática. 

    

http://www.vascomarques.com/mktdigitalavancado
https://youtu.be/-hh5wdaZW1E
https://www.youtube.com/watch?v=-hh5wdaZW1E
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DESTINATÁRIOS 

Destinado a gestores e profissionais interessados em utilizar o Marketing Digital no seu negócio, 

aplicando técnicas e recorrendo a ferramentas mais avançadas. 

 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

 Desenhar táticas alinhadas com a sua estratégia digital 

 Obter mais vendas online e offline 

 Aumentar conversões e objetivos 

 Otimizar eficiência da presença online 

 Análise comparativa com a concorrência e táticas para a ultrapassar 

 

PROGRAMA 

• Desenvolvimento de mapas com táticas para atingir objetivos da sua estratégia digital 

• Aumentar vendas com Marketing Digital 

• Técnicas avançadas de publicidade 

• Criação de conteúdos e vídeo para landing pages e automação da comunicação e venda 

• Otimização de website para aumentar eficiência 

• Gestão avançada de Facebook e Redes Sociais 

• Construção de um dashboard personalizado para analisar métricas e retorno do investimento 

 

http://www.vascomarques.com/mktdigitalavancado
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Condições 

CALENDÁRIO 

Edições presenciais: 

• Porto: 17 de março de 2016  

• Lisboa: 7 de abril de 2016  

• Porto: 28 de setembro de 2016 

 

Edição online: 

• Comece quando quiser. Frequente a ação de formação ao seu ritmo e livre de horários. 

 

INVESTIMENTO 

Preço: 99€ 

Edições 

Serão realizadas várias edições do curso Marketing Digital Avançado. 

Cada uma das ações de formação tem a duração de 7 horas. 

Os participantes terão acesso a um grupo privado no Facebook de discussão e networking. 

A formação é ministrada pela W2B, uma entidade de formação certificada pela DGERT. 

 

FORMAÇÃO PRESENCIAL 

As edições presenciais decorrem no Porto ou em Lisboa.  

Horário: 10h às 13h – 14h às 18h  

 

FORMAÇÃO ONLINE 

Os conteúdos serão disponibilizado na plataforma de e-Learning, podendo frequentar o curso ao 

seu ritmo, livre de horários. Durante o período de um ano, usufrui de atualizações do curso. 

  

http://www.vascomarques.com/mktdigitalavancado
http://www.web2business.pt/
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Formador: Vasco Marques 

MINI CV 
Vasco Marques é licenciado e mestrando em Gestão e Negócios, 

MBA com especialização em Sistemas de Informação e e-

Business. É Microsoft Certified Trainer (MCT) e Google Certified 

Professional. 

Já realizou e participou em centenas de eventos relacionados 

com Marketing Digital, Vídeo Marketing, Empreendedorismo e 

Redes Sociais. Formou mais de 20.000 profissionais. 

Consultor de empresas de referência em contexto nacional e 

internacional. Formador e docente no ensino superior em 

entidades prestigiadas. 

CEO & Founder da empresa W2B (certificada pela DGERT) 

www.web2business.pt onde desenvolve soluções de Marketing 

Digital. Autor dos livros Marketing Digital 360 e Vídeo Marketing 

LIVROS 

 

 

 

WWW.VASCOMARQUES.EU   

O livro Marketing Digital 360 trata as principais áreas do Marketing 

Digital - áreas fundamentais para responder às necessidades 

demonstradas pela generalidade dos negócios.   

Com uma linguagem simples e com exemplos práticos, o livro pretende 

apoiar a quem quer dar os primeiros passos no mundo digital, mas 

também está suficientemente aprofundado para os mais experientes que 

procuram aperfeiçoar técnicas nas diversas áreas. 

Com uma linguagem simples e objetiva, o livro Vídeo Marketing é o 

resultado da experiência profissional e do contacto de Vasco Marques 

com o universo do vídeo marketing, com especial foco na promoção 

online. 

O autor explora na obra, desde o essencial até à otimização do vídeo, 

passando pela estratégia de conteúdos, os equipamentos, a produção e 

realização de vídeo para a web, a produção mobile, o YouTube, o 

Facebook, Social Media e as transmissões em direto. 

http://www.vascomarques.com/mktdigitalavancado
http://www.web2business.pt/
http://vascomarques.eu
http://www.livromarketingdigital.com/
http://www.livromarketingdigital.com/
http://www.videomarketing360.net/
http://www.videomarketing360.net/
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Inscrições/Contactos 

Inscreva-se já em www.vascomarques.com/mktdigitalavancado na edição pretendida. Aproveite 

o preço de campanha e garanta já o seu lugar numa formação orientada para resultados! 

Temos condições especiais para inscrições de grupos. Contacte-nos através w2b@web2business.pt 

ou 93 648 81 49 

 

 Web2Business: www.web2business.pt  

 Vasco Marques: www.vascomarques.eu | www.vascomarques.com  

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Se preferir, preencha o seguinte formulário e envie os dados para w2b@web2business.pt 

 

Nome:  

E-mail:  

Telefone:  

Formação Porto: ☐ | Formação Lisboa ☐ | Formação Online ☐  

 

 

 

  

http://www.vascomarques.com/mktdigitalavancado
http://www.vascomarques.com/mktdigitalavancado
mailto:w2b@web2business.pt
http://www.web2business.pt/
http://www.vascomarques.eu/
http://www.vascomarques.com/
mailto:w2b@web2business.pt

