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Press Release 

Curso online (gratuito) 

MARCA A DIFERENÇA NAS REDES SOCIAIS 

A Web2Business e Vasco Marques lançam a 31 de outubro de 2016, um novo curso em formato online 
totalmente gratuito: Marca a Diferença nas Redes Sociais. O objetivo desta formação é dar resposta à 

necessidade crescente de destacar o percurso e as competências profissionais para ingressar no mercado 
trabalho, recorrendo a ferramentas e a plataformas digitais que ajudam a criar e a diferenciar a marca 
pessoal. 

Assim, os participantes nesta formação poderão aprender a destacar o seu CV e a obter melhores 
resultados na sua estratégia de marketing pessoal. 

Os interessados deverão inscrever-se na formação em www.vascomarques.com/marca  

 

A partir de dia 31 de outubro, os formandos terão acesso a este curso e-Learning, com conteúdos em vídeo 
e outros recursos. O curso será disponibilizado na plataforma de ensino da Web2Business, podendo ser 
frequentado ao ritmo de cada um, livre de horários. Durante o período de um ano, os participantes terão 
acesso ao curso na plataforma, podendo colocar sempre que desejarem, as suas questões/ dúvidas no 
fórum criado para o efeito. 

TÓPICOS A ABORDAR: 

 Criar webiste ou blog 

 Criar currículo diferenciador em vídeo e em formato visual 

 Aumentar notoriedade nas redes sociais 

 Potencializar o networking online/ offline 

VANTAGENS: 

 Gestão do tempo: liberdade de horários  

 Atualizações: acesso à plataforma durante 1 ano  

 Suporte: comunicação com o formador através da plataforma  

 Networking: partilha de experiências com colegas do curso  
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SOBRE VASCO MARQUES: 

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 Web2Business (W2B), onde desenvolve soluções de Marketing Digital.  

Autor dos livros: Marketing Digital 360, Vídeo Marketing e Redes Sociais 360. 

 Mais informações em: www.vascomarques.eu  

 

SOBRE A WEB2BUSINESS: 

Empresa dedicada ao desenvolvimento de soluções de Marketing Digital, com prestação de consultoria 
personalizada em empresas e de formação em modalidade presencial e online.  

A W2B é uma entidade de formação certificada pela DGERT. 

Já é um projeto de referência em Portugal, por um lado, por organizar eventos presenciais totalmente 
gratuitos, e por outro, pela quantidade e pela qualidade das formações nas diversas áreas do Marketing 
Digital.  

 Mais informações em: www.web2business.pt  

 

CONTACTOS: 

W2B - 96 1251 188 – w2b@web2business.pt  

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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