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Press Release 

Semana Marketing Digital Madeira 
Workshops em áreas do Marketing Digital  

A Semana Marketing Digital Madeira decorre de 19 a 21 de outubro, com a realização de três workshops 
conduzidos por Vasco Marques (autor dos livros Marketing Digital 360, Vídeo Marketing e Redes Sociais 360). 

Os workshops modulares decorrem na Proinov – Funchal entidade parceira e coorganizadora deste evento. 

 Inscrições: www.web2business.pt/marketingdigitalmadeira2016   
 

 

 

 Vídeo apresentação do evento: https://youtu.be/1i5ak6-l9KY  

 
SEMINÁRIO MARKETING DIGITAL 360  
 
Dia 18 outubro Vasco Marques estará na ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas, a partir das 
19H, onde irá conduzir o Seminário Marketing Digital 360. 

 
 
APRESENTAÇÃO LIVRO REDES SOCIAIS 360 

 
A Semana Marketing Digital Madeira será ainda marcada pela apresentação do mais recente livro de Vasco 
Marques Redes Sociais 360, no dia 20 de outubro (quinta-feira), pelas 18H30, que terá lugar no The Vine 
Hotel, no Funchal. 
 

 

MOTIVOS PARA SE INSCREVER NESTE EVENTO 

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 Redes Social do mundo. 

4. Aparecer em destaque no Google. 

  

http://www.web2business.pt/marketingdigitalmadeira2016
http://www.proinov.com/
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WORKSHOPS: 

Marketing Digital 360 – 19 Out. 9h às 17h 

Aumente resultados com a Internet 

Qual a melhor Estratégia Digital para o seu negócio? O que deve fazer especificamente para o colocar em 
prática e medir resultados? Crie um plano a sério e implemente táticas adequadas ao seu negócio. 

Facebook e Redes Sociais  – 20 Out. 9h às 17h 

Obtenha mais alcance social 

Aumente a notoriedade do seu negócio, usando todo o poder do Facebook. Desenvolva conteúdos atrativos 
para mais envolvimento dos seguidores e crie campanhas de publicidade com anúncios eficientes para atrair 
mais clientes. 

Google Marketing  – 21 Out. 9h às 17h 

Apareça em destaque no maior motor de pesquisa 

Otimize o seu negócio para aparecer nos primeiros resultados de pesquisa de forma relevante e orgânica. 
Marque posição à frente da concorrência, implementando táticas integradas com o seu plano de marketing 
digital. 

Para mais informações e inscrições: www.web2business.pt/marketingdigitalmadeira2016   

 

CONTACTOS 

 Proinov - 291 206 350 -  info@proinov.com   

 Vasco Marques - 93 648 81 49 - vasco@web2business.pt 

 
Vasco Marques 

 
Percurso profissional do formador www.vascomarques.eu  

Eventos Marketing Digital www.vascomarques.com  
Entidade www.web2business.pt 

 

Facebook: www.fb.com/vascomarques.net  
Linkedin: www.linkedin.com/in/vascomarques 
Google +: www.google.com/+vascomarques  
YouTube: www.vascomarques.net/youtube  
Twitter: www.twitter.com/vascomarquesnet 
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