
  SEMANA MARKETING DIGITAL MOÇAMBIQUE 

Semana Marketing Digital – Moçambique www.conclusao.pt/marketingdigitalmocambique                                         

        1 

 

http://www.conclusao.pt/marketingdigitalmocambique


  SEMANA MARKETING DIGITAL MOÇAMBIQUE 

Semana Marketing Digital – Moçambique www.conclusao.pt/marketingdigitalmocambique                                         

        2 

Semana Marketing Digital Moçambique 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Semana Marketing Digital Moçambique consiste num ciclo de workshops práticos sobre áreas 

do Marketing Digital, organizados em parceria com a Conclusão, que decorrem de 18 a 22 de 

Julho de 2016, em Maputo. 

Os Workshops de 6 horas serão conduzidos por Vasco Marques, profissional de referência em 

Portugal a atuar na área do Marketing Digital.  

A Semana Marketing Digital será também marcada pelo seminário gratuito a realizar no dia 18 de 

Julho, onde vão ser apresentados os resultados do estudo: “Presença online das empresas em 

Moçambique”. 

Por fim, no último dia da semana digital (23 de Julho) a apresentação dos livros Marketing Digital 

360 e Vídeo Marketing, na Feira do livro de Maputo. 

 

BENEFÍCIOS 

1. Aplicar a melhor estratégia digital para aumentar resultados 

2. Diversificar nas Redes Sociais e promover o seu negócio eficazmente 

3. Obter mais notoriedade e alcance na maior Rede Social do mundo 

4. Aumentar as conversões e vendas 

5. Aparecer em destaque no Google 

 

 

 

SEMINÁRIO 

18 JULHO 

Seminário gratuito: Marketing Digital (15h-16h30) 

Uma visão global das principais áreas que compõem o Marketing Digital. Vasco Marques abordará 

neste Seminário o essencial da estratégia digital, táticas e técnicas para ser bem sucedido online.  

Durante o seminário haverá ainda lugar à apresentação do resultado do estudo sobre a presença 

online das empresas em Moçambique. 

  

http://www.conclusao.pt/marketingdigitalmocambique
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WORKSHOPS 

19 JULHO 

Estratégia Digital nas PME’s – Aumente resultados com a Internet (10h-17h) 

Qual a melhor Estratégia Digital para o seu negócio? O que deve fazer para o colocar em prática e 

medir resultados? Qual a importância do website na estratégia das PME’s? 

Programa 

Manhã (10h-13h) 

 Estratégia e Plano de Mkt Digital – mapas com modelos de táticas para atingir objetivos 

 Website – Como criar presença online com website profissional 

 Social Media – Facebook, Redes Sociais e outras plataformas importantes 

 Conteúdos – A aposta em conteúdos de valor para os clientes 

Tarde (14h-17h) 

 Google – otimize o seu negócio e presença no motor de pesquisa 

 Google Adwords – invista em publicidade online e obtenha retorno 

 Analítica e ROI – Métricas, Retorno do Investimento, modelo em Excel. 

 

 

 

20 JULHO 

Facebook e Redes Sociais – Obtenha mais alcance social (10h-17h) 

Faça crescer o seu negócio, criando conteúdos relevantes e aumente alcance social. Aprenda a 

personalizar, comunicar e a dinamizar o seu negócio nas várias redes sociais, desenvolvendo um 

plano social eficaz. 

Programa 

Manhã (10h-13h) 

 Planeamento e estratégia nas redes sociais 

 Configuração e personalização de uma página de Facebook  

 Táticas para obter melhores resultados com o Facebook para empresas 

 Youtube, Google+, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest e outras redes sociais 

 Tipo de conteúdos e formatos  

Tarde (14h-17h) 

 Criar imagens e vídeos cativantes 

 Comunicação e interação 

 Publicidade eficiente 

 Otimização Mobile 

 Estatísticas e monitorização  

http://www.conclusao.pt/marketingdigitalmocambique
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21 JULHO 

Google e Negócios na Internet – Capte novos clientes (10h-17h) 

Conquiste novos clientes que procuram ativamente os seus produtos e serviços. Internacionalize o 

negócio, através de e-commerce, SEO e campanhas de publicidade para potencializar as vendas. 

Programa 

Manhã (10h-13h) 

 O que fazer para destacar da concorrência e aparecer com mais visibilidade?  

 Diagnóstico inicial e estabelecer metas de melhoria 

 Keywords: analisar palavras-chave, escolher títulos e subtítulos 

 Link building: aumentar quantidade e qualidade de links para o website 

 Criação e configuração de conta Google AdWords 

Tarde (14h-17h) 

 Escolha de palavras-chave para anúncios 

 Índice de Qualidade, para obter anúncios ao mais baixo custo 

 Criar anúncios atrativos com retorno do investimento 

 Criar banners cativantes, facilmente 

 Landing Pages: criar páginas de destino que convertem em resultados 

 Relatórios para acompanhar evolução das suas campanhas 

 

 

 

22 JULHO 

Marketing Digital Avançado – Aumentar vendas online (10h-17h) 

Depois de implementar uma presença diversificada no mundo digital, obtenha ainda mais 

resultados com a sua estratégia, aplicando táticas e técnicas mais avançadas.  

Programa 

Manhã (10h-13) 

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

 Aumentar vendas com Marketing Digital 

 Técnicas avançadas de publicidade 

Tarde (14h-17) 

 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 

  

http://www.conclusao.pt/marketingdigitalmocambique
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HORÁRIO 

18 JULHO 

 15H-16H30: Seminário gratuito Marketing Digital 

19 JULHO 

 10H-13H e 14H-17H: Workshop Estratégia Digital nas PMEs 

20 JULHO 

 10H-13H e 14H-17H: Workshop Facebook e Redes Sociais 

21 JULHO 

 10H-13H e 14H-17H: Google e Negócios na Internet 

22 JULHO 

 10H-13H e 14H-17H: Workshop Marketing Digital Avançado 

23 JULHO 

 Apresentação do Livro “Marketing Digital 360 

 

 

INSCRIÇÕES 

Nº de Workshops: 4 

Inscreva-se já na Semana completa Marketing Digital Moçambique, beneficiando de condições 

especiais. Pode adquirir inscrições para a semana completa e atribuir vários colaboradores nos 

diferentes workshops, beneficiando assim condições mais vantajosas. 

Se preferir, escolha os workshops da sua preferência. 

 

PROMOÇÃO 

INSCRIÇÕES EFETUADAS ATÉ 31 DE MAIO: 

Semana Completa: 200.00 USD / 11.000 MT 

Preço de inscrição por Workshop: 65.00 USD / 3.500 MT 

 (formalização de 50% do valor da inscrição) 

 

INSCRIÇÕES APÓS DIA 31 DE MAIO: 

Semana Completa: 240.00 USD / 13.200 MT 

Preço de inscrição por Workshop: 80.00 USD / 4.400 MT 

 (formalização de 100% do valor da inscrição) 

http://www.conclusao.pt/marketingdigitalmocambique
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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   

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. 

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. 

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

Inscreva-se em http://web2business.pt/marketingdigitalmocambique na semana completa ou nos 

workshops que pretende frequentar.  

Temos condições especiais para inscrições de grupos. Contacte-nos através 

geralmocambique@conclusao.pt ou por telefone: 00258 21494875 e 00258 820621574 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

CO-ORGANIZAÇÃO 

 

 

 

 

 
PATROCINADORES TEMÁTICOS 

 

 

 

MEDIA PARTNER 

 

 

 

  

http://www.conclusao.pt/marketingdigitalmocambique
http://web2business.pt/marketingdigitalmocambique
mailto:geralmocambique@conclusao.pt

