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Press Release 

Semana Marketing Digital Angola 

em parceria com a Associação Industrial de Angola 

A Semana Marketing Digital Angola decorre de 19 a 24 de outubro, no centro de Luanda. 

O evento consiste num ciclo de 6 Workshops práticos sobre áreas do Marketing Digital, organizados pela 
Associação Industrial de Angola. 

Os Workshops de 4 horas serão conduzidos por Vasco Marques, profissional de referência no Marketing 
Digital e autor dos livros Marketing Digital 360 e Vídeo Marketing. 

No dia 19 de outubro decorre o evento de abertura da Semana Digital Luanda: Dia Marketing Digital 360, 
com a participação de vários oradores especialistas e representantes do tecido empresarial angolano, que irão 
debater o tema do marketing digital e do empreendedorismo. 

A Semana Digital Luanda será ainda marcada pelo lançamento oficial dos dois livros de Vasco Marques. 
 
Mais informações em: www.vascomarques.com/semana-marketing-digital-angola  

 

Veja o vídeo oficial do evento: https://youtu.be/E7FQaSKctgM  

Entrevista a Vasco Marques na Rádio Luanda Antena Comercial: https://youtu.be/YRJDZWBFz9M?t=46m32s  

WORKSHOPS 

1. MARKETING DIGITAL - 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 aplique com técnicas adequadas. 

2. REDES SOCIAIS - AUMENTE NOTORIEDADE SOCIAL MEDIA 

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. 
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3. FACEBOOK MARKETING - OBTENHA MAIS ALCANCE SOCIAL 

Aumente a notoriedade do seu negócio, usando o poder do Facebook e integrando com outras redes sociais e 
presença web. Otimize a segmentação e obtenha vantagens nos anúncios Facebook. 

4. VÍDEO MARKETING - CONQUISTE MAIS AUDIÊNCIAS 

Aumente audiências, recorrendo à produção de vídeo com ferramentas simples e gratuitas, mas também com 
soluções profissionais. Crie vídeo para eventos, empresa, produtos ou serviços. 

5. WEBSITES WORDPRESS - PRESENÇA WEB PROFISSIONAL 

Aprenda como criar presença online com a plataforma mais simples e mais utilizada em todo o mundo. 
Conceba uma estrutura, páginas e menus de navegação. Personalize o aspeto gráfico e estenda 
funcionalidades. 

6. GOOGLE MARKETING - CAPTE NOVOS CLIENTES 

Internacionalize o negócio, com campanhas para potencializar as vendas e conquistar novos clientes. Otimize 
a sua presença nos motores de pesquisa e destaque-se da concorrência, aparecendo com mais visibilidade. 

 

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. Produzir vídeos para conquistar mais clientes. 

5. Construir um website atrativo e captar mais clientes 

6. Aparecer em destaque no Google 

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

 

CONTACTOS 

 Teresa Freitas (Associação Industrial de Angola) - 00244 93 169 48 20 teresafreitas@aiangola.com  

 Vasco Marques - 00351 93 648 81 49 - vasco@web2business.pt 

 
Vasco Marques 

 
Percurso profissional do formador http://vascomarques.com/mini-cv/  

Livro Marketing Digital 360 http://www.livromarketingdigital.com/  
Livro Vídeo Marketing http://videomarketing360.net/  
Empresa de Marketing Digital www.web2business.pt 

 

Facebook: www.facebook.com/vasco.marques1 
YouTube: www.vascomarques.net/youtube 
Twitter: www.twitter.com/vascomarquesnet 

Linkedin: www.linkedin.com/in/vascomarques 
Google Plus: www.google.com/+vascomarques  
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