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Vasco Marques - Digital Academy: plano por subscrição (mensal ou anual) 

 

A nova modalidade de subscrição permite que esteja a par de todas as novidades do 

mundo digital. No grupo privado são partilhadas notícias regularmente, podem ser 

colocadas questões e é um local de interação com outras pessoas com os mesmos 

interesses e com Vasco Marques. 

Para além disso, decorrem lives temáticos todas as semanas, onde os subscritores são 

convidados a participar para acompanhar em direto, podendo colocar dúvidas em vídeo, 

áudio ou chat. Mesmo que não tenha oportunidade de estar presente no direto, poderá 

rever a gravação quando desejar. 

Dirige-se a todos os profissionais que tenham interesse em atualizar o seu 

conhecimento em temas relacionadas com o marketing digital, para poderem 

implementar as melhores práticas e obterem os melhores resultados possíveis. Assim, 

com menor esforço, podem ficar a par das boas práticas atuais. 

Alguns dos principais benefícios deste plano são: apoio para dúvidas, acompanhar 

atualizações rapidamente, facilitar o percurso de aprendizagem, interação com o grupo, 

regularidade de novas informações e obter conhecimentos das melhores práticas atuais. 

O que inclui: 

 Mensal Anual 

Lives semanais         

Acesso à gravação das 
lives 

        

Acesso a grupo privado         

Apoio para questões no 
live e no grupo 

        

Kit Marketing Digital 360         

1 sessão de mentoring 
com Vasco Marques 

❌     

1 livro de Vasco Marques ❌     

Preço 60 € 600 € 
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Ao subscrever um dos planos, fica com a possibilidade de adquirir em 

condições especiais: 

● Outros livros de Vasco Marques; 

● Mais sessões de mentoring com Vasco Marques; 

● Formação personalizada para a equipa da sua empresa; 

● Diagnóstico de marketing digital do seu negócio (Inicial, completo ou 

avançado); 

● Acompanhamento mensal ao negócio (relatório mensal e sessão de 

aconselhamento). 

 

Diferenças entre o plano de subscrição e inscrição num curso online: 

 Plano subscrição Curso 

Lives semanais     
❗ 

(apenas aos lives relacionados  
com o curso) 

Gravação das lives     
❗ 

(apenas à gravação dos lives 
relacionados com o curso) 

Acesso a grupo privado         

Apoio para questões no 
live e no grupo 

        

1 sessão de mentoring 
com Vasco Marques 

    
(anual) 

❗ 
(no Master Marketing Digital 360) 

1 livro de Vasco Marques     
(anual) 

❗ 
(nos Masters) 

Acesso a materiais 
complementares 

        

Kit Marketing Digital 360     ❌ 

Teste de avaliação de 
conhecimento 

❌     

Download dos vídeos ❌     

Certificado ❌     
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Diferença entre curso online e curso presencial com Vasco Marques: 

 Online Presencial 

Flexibilidade de horários 
    

(aulas gravadas e lives 
complementares) 

❌ 

Lives semanais     ❌ 

Acesso à gravação das 
lives 

    ❌ 

Acesso a grupo privado     ❌ 

Apoio para questões e 
dúvidas 

        
(apenas durante a formação) 

1 sessão de mentoring 
individual com Vasco 
Marques 

    
(plano anual ou Master Marketing 

Digital 360) 
❌ 

1 livro de Vasco Marques     
(plano anual ou Masters) 

    
(nos Masters) 

Interação com o formador 
    

(durante os lives, no grupo, ou 
outras ferramentas de apoio) 

    
(apenas durante a formação) 

Networking     
(no grupo privado) 

    
(apenas durante a formação) 
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FAQs 

● O que é o plano de subscrição Vasco Marques – Digital Academy? 

É um plano pensado para os profissionais que desejam estar sempre atualizados, com 

o menor esforço possível, obtendo novos conhecimentos regularmente. 

● Quanto custa? 

Plano mensal: 60 €, plano anual 600 €. 

● Como tenho acesso? 

Enquanto mantiver o seu plano ativo, terá acesso ao grupo, diretos e gravações. 

● Posso cancelar a qualquer momento? 

Sim, não há qualquer fidelização. Basta cancelar para interromper o próximo 

pagamento. 

● Quais os benefícios? 

Acesso a grupo privado, networking, colocar questões, lives semanais, gravações dos 

lives, notícias regulares com atualizações e interação com Vasco Marques. 

● Em que é que se diferencia? 

Acesso a novas informações em primeira mão, contacto com Vasco Marques, 

profissional com uma ampla e longa experiência em marketing digital, os participantes 

podem intervir nos lives em vídeo, áudio ou texto, num formato dinâmico e interativo. 

● Qual a diferença entre o plano mensal e anual? 

O plano mensal permite aceder a todos os benefícios com um valor mensal baixo. O 

formato anual permite poupança no investimento, obter um livro de Vasco Marques e 

ainda uma sessão individual de mentoring. 

● Ao inscrever agora, ao que tenho acesso? 

Enquanto a subscrição estiver ativa tem acesso a todas as gravações do lives 

anteriores e a todos os lives futuros. 

● Já fiz formação com Vasco Marques, qual a vantagem em aderir a este plano? 

Permite ficar atualizado em todas as temáticas transversais ao marketing digital, través 

dos lives, gravações e conteúdos partilhados. 

● Estou atualmente a fazer uma formação com Vasco Marques, faz sentido aderir a 

este plano de subscrição? 

Sim, se desejar aceder à gravação dos lives e ter acesso a atualizações em todas as 

áreas do marketing digital, este plano é um excelente complemento. 

● Em que consiste a sessão de mentoring com Vasco Marques? 

Uma sessão individual, de uma hora, com Vasco Marques. Onde poderá receber 

orientação de carreira profissional, da estratégia de um negócio, táticas no marketing 

digital para um novo negócio ou ajuda com dicas específicas para um projeto. 

● O que é o Kit Marketing Digital 360? 

É um conjunto de recursos muito úteis para um profissional de marketing digital: links 

úteis, modelos, checklists, guias, documentação, vídeos e outros materiais. 

● Posso fazer um curso para obter certificado? 

Sim, quem tem um plano de subscrição, poderá inscrever-se num curso com condições 

especiais, caso tenha interesse em ser avaliado e obter o certificado. 

 

Notas: é apresentado o plano trimestral dos lives, revisto mensalmente. Podem ocorrer 

alterações aos temas, em função da dinâmica dos lives. São efetuados 44 lives anuais. 
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