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Sobre o Master
Marketing Digital 360
Profissional, prático, eficaz 

O Master Marketing Digital 360 aposta no 
sistema b-Learning para proporcionar uma 
experiência formativa flexível, cómoda, 
completa e dinâmica. 

Um curso inovador, com uma metodologia 
única, para rentabilizar o seu tempo.

Comece já a frequentar a componente online, 
antecipando resultados e fazendo o seu 
negócio crescer!  

Com as sessões presenciais poderá obter 
ainda mais benefícios. Asseguramos um 
acompanhamento personalizado que 
lhe permitirá ir mais além no domínio e 
implementação do conhecimento. 
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Pode optar por participar nas aulas presenciais 
em direto ou gravadas para que possa 
acompanhar comodamente, através do seu 
computador, smartphone ou tablet.

Rentabilize o seu tempo com o nosso método 
orientado para resultados. Defina um plano e 
estratégia de sucesso, meça resultados e faça 
crescer o seu negócio!

Reduza custos de publicidade e de 
comunicação. Integre e diversifique em 
plataformas multicanal. 

Alcance mais público e obtenha retorno 
superior. Vá mais além, atraindo novos clientes 
com técnicas avançadas e aumente vendas na 
internet. 

Proporcione experiências inesquecíveis e 
fidelize os seus clientes.

http://www.facebook.com/marketingdigital360.net


Programa
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Módulos Master Marketing Digital 360
Uma abordagem prática em todas as direções

Outubro

Dezembro

Fevereiro

Novembro

Janeiro

Março

Estratégia e Website

Mobile Marketing

Vídeo Marketing

Google Marketing

Social Media

Conteúdos e Ferramentas

. Plano Marketing Digital
Defina a estratégia e plano de marketing digital, alinhado 
com objetivos e necessidades reais.

. Website Profissional e Loja online
Crie ou atualize o seu website, para captar mais visitas de 
potenciais clientes relevantes.

. e-Mail Marketing e Landing Pages
Comunique com e-mail marketing e crie páginas de 
destino que convertem e captam contactos.

. Website Mobile
Torne o seu negócio mobile. Proporcione uma experiência 
diferenciada em smartphones.

. Aplicação Mobile
Desenvolva uma aplicação mobile e potencialize a relação 
e satisfação do cliente com a marca.

. Ferramentas Mobile
Crie experiências inovadoras com realidade aumentada e 
impressione os seus clientes.

. Criar Vídeos Facilmente
Aprenda a criar excelentes vídeos promocionais e 
informativos, mesmo sem conhecimentos técnicos.

. Otimização Youtube
Personalize o seu canal Youtube e aumente a exposição 
dos seus vídeos, para atrair mais clientes e visibilidade.

. Produção Profissional
Crie vídeos em cenário virtual para apresentação da 
empresa, produtos, serviços ou eventos.

. Facebook Marketing
Obtenha mais fãs, comunique e crie interação para 
maximizar envolvimento e conquistar o seu público.

. Redes Sociais
Implemente e dinamize a presença do seu negócio nas 
redes sociais principais e específicas.

. Integração e Técnicas Avançadas
Integre as diversas redes sociais. Descubra técnicas 
avançadas de personalização e configuração.

. Criação de Conteúdos
Crie informação única, original e diferenciadora para os 
diversos meios. O conteúdo é rei!

. Técnicas Multimédia
Crie experiências audiovisuais interativas, captando a 
atenção do público com histórias multicanal.

. Cloud e Produtividade
Aumente a sua eficiência com ferramentas de 
colaboração, partilha, mindmapping e gestão.

Porque o conceito 360 significa abrangência 
total, integramos as áreas de conhecimento 
digital, para que possa ter mais ROI. 
Se desejar poderá inscrever-se apenas naquelas 

. SEO Search Engine Optimization
Implemente técnicas de otimização para aparecer nos 
motores de busca. Aumente relevância e visitas.

. SEA Search Engine Advertising
Invista eficientemente no Google Adwords. Crie
banners com impacto para angariar novos clientes.

. Analítica e Retorno
Meça resultados com Google Analytics, Google 
Webmaster Tools e outras ferramentas fundamentais.

que lhe interessar. Ou avançar em todas 
as direções para ter uma experiência mais 
completa, beneficiando de ofertas exclusivas e 
melhores resultados.

http://www.facebook.com/marketingdigital360.net


Benefícios
Conheça as vantagens deste Master Premium
Curso num formato flexível e personalizado

Esta formação foi desenhada a pensar no 
retorno do investimento para o seu negócio. 
Por um lado tem o conhecimento disponível 
para avançar ao seu ritmo, por outro lado tem 
serviços premium personalizados para uma 
implementação prática e obter resultados. 

1 - A melhor estratégia digital para o seu 
projeto ter melhor desempenho
Faça um plano e meça resultados com o seu 
website profissional e aumente vendas na 
Internet, canal em grande crescimento.

2 - Apareça em destaque no motor de 
pesquisa Google
Conheça técnicas avançadas para otimizar o 
seu negócio e invista eficientemente obtendo 
um retorno do investimento superior.

3 - Torne o seu negócio mobile: compatível 
com smartphones e tablets.
Crie uma aplicação para fidelizar clientes e
proporcione experiências mobile inesquecíveis. 
Implemente técnicas mobile complementares.

4 - Aumente fãs no Facebook e comunique 
eficazmente.
Eleve a sua presença a outro patamar, 
diversificando nas redes sociais e atraia novos 
clientes com técnicas avançadas. 

5 - O vídeo é o meio mais completo de 
comunicação digital.
Aprenda a fazer vídeos fantásticos que cativam 
potenciais clientes, reduzindo custos comerciais 
e de comunicação.

6 - Crie conteúdos atrativos, para diversos 
meios digitais.
Utilize ferramentas multimédia para difundir a 
mensagem em plataformas multicanal, 
alcançando mais público.

Uma formação abrangente que vai permitir 
definir uma Estratégia Digital de sucesso para 
o seu projeto. Para complementar, vamos ter 
convidados especiais que vão partilhar a sua 
visão e conhecimento com o grupo, através de 
seminários em videoconferência.
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Indicadores Marketing Digital
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Metodologia
Simples, prático e orientado para resultados
Programa completo com abrangência total

Através da implementação da sequência dos 
módulos, com acompanhamento 
personalizado e ainda acesso à plataforma de 
e-Learning, tem a garantia  de que para além 
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de assimilar facilmente conhecimento, 
conseguirá colocá-lo em prática, através de 
orientação profissional. A nossa experiência vai 
facilitar-lhe este percurso digital!

https://www.facebook.com/marketingdigital360.net
http://www.facebook.com/marketingdigital360.net
https://www.facebook.com/marketingdigital360.net


Porquê inscrever?
Curso único formato inovador
8 razões a pensar em si e no seu negócio!

1 -  Ofertas Exclusivas para os alunos Master
. Livro do formador autografado.
. Pack de DVDs com vídeos importantes.
. Sessão de 1 hora na empresa, de 
acompanhamento e consultoria online.
. Oferta de 60€ em publicidade Google.
. Oferta especial de pack de vouchers. 
. Marque um dia e almoce com o formador 
para obter aconselhamento personalizado.
Consulte a tabela comparativa.

2 - Livre, ao seu ritmo, aumente resultados
Apesar de existirem sessões presenciais, 
mesmo que falte a alguma delas, poderá ver 
em direto, ou posteriormente a gravação 
quando for mais conveniente.

3 - Suporte e consultoria personalizados
Todas as suas questões serão respondidas 
e terá suporte para a implementação do 
que aprende no Master. É uma vantagem 
enorme, já pensou quanto custaria apenas este 
serviço extremamente valioso para conseguir 
implementar e ver resultados?

4 -  Assista no seu PC, smartphone ou tablet
Para além de poder aceder às aulas em direto, 
ou gravações através do PC, tablet ou 
smartphone, a plataforma de e-Learning 
é igualmente compatível. Mas fomos mais 
longe e criámos uma aplicação específica, de 
modo a poder estar a par de tudo: horários, 
atualizações, vídeos, material e networking!

5 - Formador certificado e especializado
O formador deste Master é o Vasco Marques:
. MBA com especialização em e-Business
. Licenciado em Gestão e Negócios
. Docente no Ensino Superior
. Microsoft Certified Trainer
. Google Certified Professional
. CEO & Founder da empresa Web2Business 
. Vasta experiência profissional 
+ info www.vascomarques.com/mini-cv

6- Serviços extra para retorno excecional
Estão disponíveis serviços adicionais, para que 
fique totalmente satisfeito, entre os quais:
. Relatório personalizado de presença Web.
. Criação de vídeo em cenário virtual.
. Intervenção em redes sociais.
. Intervenção website.
. Site ou aplicação mobile.
. Pack consultoria na empresa.
Consultea lista completa de serviços.

7 - Avance nos módulos que desejar
Escolha as áreas que realmente precisa, 
avance já online e assista depois às sessões 
presenciais. Se desejar uma implementação 
360, então o Master completo é a solução ideal 
para conseguir melhores resultados.

8 - Começa já online e presencial depois
Não espere, avance já! Mas o Master não é 
presencial? Sim, mas os conteúdos base já 
estão todos disponíveis online. Comece já o 
seu curso, implemente, coloque questões e 
obtenha apoio. Quando começar a frequentar 
as sessões presenciais, já vai ter perguntas mais 
concretas e conseguir rentabilizar ainda mais 
este curso verdadeiramente inovador! 
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Vídeos de apresentação
Conheça o curso

Fotos de eventos
Os melhores momentos
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Conheça alguns dos mais de 100 eventos que já realizamos recentemente. 
Universidades, Centros Empresariais, Pólos Tecnológicos, Empresas e outras Instituições, foram 
algumas das organizações onde estivemos presentes.

http://youtu.be/SNHtKcVVEf0

www.bit.ly/eventosmarketingdigital

www.bit.ly/exemploaulas

http://www.bit.ly/exemploaulas
http://youtu.be/SNHtKcVVEf0
https://www.facebook.com/vascomarques.net/photos_albums
https://www.facebook.com/vascomarques.net/photos_albums
https://www.facebook.com/vascomarques.net/photos_albums
https://www.facebook.com/vascomarques.net/photos_albums
https://www.facebook.com/vascomarques.net/photos_albums
https://www.facebook.com/vascomarques.net/photos_albums
https://www.facebook.com/vascomarques.net/photos_albums
https://www.facebook.com/vascomarques.net/photos_albums
https://www.facebook.com/vascomarques.net/photos_albums


7

Testemunhos
 Veja o que dizem sobre nós
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Marco Novo
Profissional de Marketing

“Além do grande nível da formação, 
apresentada com a habitual qualidade, 
clareza e pragmatismo, temas muito 
pertinentes, com exercícios práticos e 
muita partilha de conhecimento”

Bruno Silva
Webdesign e Marketing

“Muito bem delineado e orientado para 
resultados práticos, é sem dúvida uma 
satisfação enorme da qual retiro muito 
proveito, sendo por vezes difícil de 
encontrar algo assim”

Gabriela Pinto-Ferreira
Secretária Comercial 

“Foi um workshop 100% prático e 
direcionado para as nossas 
necessidades como utilizadores. Com o 
tempo e a experiência o resto virá.”

Eurico Fertuzinhos
Engenheiro de Produção

“É um projeto diferente pela 
versatilidade, dinamismo e dedicação 
que demonstra, sendo o alto nível de 
profissionalismo a maior bandeira deste 
projecto.”

www.bit.ly/testemunhosmktdigital

http://vascomarques.com/testemunhos/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJCEG4VsANKc%26list%3DPL3081E38E690193E5
www.bit.ly/testemunhosmktdigital
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do_Mg2aCYs0M%26list%3DPL3081E38E690193E5
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FAQs
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É necessário algum pré-requisito específico 
para este Master?
Não são necessários conhecimentos
técnicos ou de marketing. O Master assume
uma abordagem simples e acessível a todos.

É possível inscrever em alguns módulos 
individualmente?
Sim, pode fazer apenas 1 módulo, 1 grupo
temático ou a combinação de temas 
selecionados de e acordo com as suas 
necessidades.

Qual o valor acrescentado dos
seminários?
Para além dos temas digitais abrangentes, 
vamos ter especialistas de referência que vão 
ministrar seminários online sobre temas da 
atualidade, ligando o mundo real ao digital.

A área digital está sempre em evolução,
como posso manter-me atualizado?
Com este Master tem acesso ilimitado, durante 
1 ano na plataforma, às atualizações do mundo 
digital. Para além disso, pode acompanhar-nos 
nas redes sociais e grupos, onde partilhamos 
regularmente novidades sobre as diversas 
temáticas.

Que material de apoio vou receber?
Vai receber um dossier com material de apoio 
e um pack de DVDs ou discos Blu-Ray com 
compilação das aulas para que tenha acesso 
para sempre, de forma organizada, aos 
vídeos, slides e outro material de apoio. Este 
conjunto de discos em suporte físico, garantem 
uma fiabilidade e facilidade de acesso aos 
conteúdos, para poder consultar a qualquer 
momento. Irá receber também uma pen drive, 
livro físico, vouchers e outros materiais.

Existe limite de faltas?
Não, porque poderá recuperar a aula
presencial após ver em direto ou a gravação.

Como recebo suporte personalizado?
Pode ter acesso através do canal que lhe for
mais conveniente: fóruns da plataforma,
email, chat, telefone ou presencialmente.

Como funciona a plataforma de ensino?
Poderá aceder facilmente através de
qualquer dispositivo: computador, tablet ou
smartphone. Terá acesso à gravação das
aulas presenciais e online, PDFs, slides e
outros materiais. Terá o suporte através de
ferramentas síncronas e assíncronas.
A submissão de trabalhos, testes e outras
ferramentas educativas, vão estar ao seu
dispor para que possa receber informação
regular da sua evolução.

O que são os “Serviços Extra“?
Serviços profissionais fornecidos pela nossa 
empresa, em condições especiais. 
Consulte a nossa lista de serviços extra.

Como é efetuada a avaliação?
Para além da avaliação contínua, no final 
de cada módulo haverá lugar para um teste 
de avaliação online. Será ainda solicitada a 
elaboração de um trabalho prático, aplicado a 
um caso real e que será efetuado ao longo do 
curso.

Devo optar pelo formato b-Learning ou
apenas e-Learning? Quais as diferenças?
No formato b-Learning terá como 
complemento o almoço com formador, 
business drink, jantar final, DVDs, dossiers, 
lugar físico, networking presencial, suporte 
superior e outras vantagens que pode analisar 
na tabelar comparativa.

O que acontece se faltar a uma sessão
presencial?
Vamos sentir a sua falta! Mas a nossa 
equipa está a transmitir e gravar, podendo 
acompanhar em direto ou quando desejar 
assistir às gravações.

Como posso preparar-me para a avaliação?
Poderá rever o material de apoio e testar os 
seus conhecimentos de uma forma divertida 
através do jogo que criámos especificamente 
para este Master.

Questões frequentes sobre esta formação
Porque não queremos que fique com nenhuma dúvida!
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do curso
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empresa

online

Plano Marketing Digital
Website Profissional e Loja Online
e-Mail Marketing e Landing Page

Search Engine Optimization
Search Engine Advertising
Analítica e Retorno

Website Mobile
Aplicação Mobile

Ferramentas Mobile

Facebook Marketing
Redes Sociais
Integração e Técnicas Avançadas

Criar Vídeos Facilmente
Otimização Youtube

Produção Vídeo Profissional

Criação de Conteúdos
Técnicas Multimédia
Cloud e Produtividade

Sessão
empresa

presencial

Emissão
de certificado

Jantar final
e apresentações FIM

Vídeo
Conferência

Vídeo
Conferência

Vídeo
Conferência

Vídeo
Conferência

Vídeo
Conferência

Vídeo
Conferência

Assistir
Online
Bloco 1

Seminário
Online 1

Seminário
Online 3

Seminário
Online 5

Seminário
Online 2

Seminário
Online 4

Seminário
Online 6

Assistir
Online
Bloco 2

Assistir
Online
Bloco 4

Assistir
Online
Bloco 6

Assistir
Online
Bloco 3

Assistir
Online
Bloco 5

Exposição
de dúvidas

Exposição
de dúvidas

Exposição
de dúvidas
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Exposição
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Teste online
 + trabalho

prático

Teste online
 + trabalho

prático

Teste online
 + trabalho

prático

Teste online
 + trabalho

prático

Teste online
 + trabalho

prático

Teste online
 + trabalho
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Outubro
aulas
presenciais

Dezembro
aulas
presenciais

Fevereiro
aulas
presenciais

Novembro
aulas

presenciais

Janeiro
aulas

presenciais

Março
aulas

presenciais

Almoço
com
aluno

Almoço
com
aluno

Almoço
com
aluno

Almoço
com

aluno

Almoço
com

aluno

Almoço
com

aluno

1
Estratégia
e Website

3
Mobile

Marketing

5
Vídeo

Marketing

2
Google

Marketing

4
Social
Media

6
Conteúdos

Ferramentas

Percurso Formativo
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Ajustado à realidade do seu negócio
E da sua disponibilidade!



Programa resumido 
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Estratégia Digital e Website
 Plano Marketing Digital
  . Análise interna e externa
  . Objetivos
  . Estratégia e Blended Marketing
  . Ferramentas
  . Medir, modelos e checklist

 Website Profissional e Loja Online
  . WordPress e outras plataformas para criação de website
  . Conteúdos: criar artigos, páginas, menus, introduzir texto, imagem e vídeo
  . Temas: selecionar, instalar, ativar e configurar
  . Plugins: instalação e configuração, para funcionalidades adicionais
  . Configurações e Widgets
  . Criar loja online, plataformas e métodos de pagamento

 e-Mail Marketing e Landing Pages
  . Boas práticas e legislação
  . Captar contactos, listas e formulários
  . Medir resultados, análise e ROI
  . Segmentação e personalização
  . Plataformas: e-Goi, Aweber, Mailchimp e outras
  . Landing Pages: criar páginas de destino que convertem em resultados

Search Engine Marketing
 SEO Search Engine Optimization - Otimização Google
  . Diagnóstico, plano, métricas e objetivos
  . Destacar da concorrência e aparecer com maior visibilidade
  . Keywords e Link building
  . Benchmarking: analisar e comparar com a concorrência
  . Otimização de conteúdos, imagens e vídeos
  . Otimizar o seu website, para melhor posicionamento no Google
 
 SEA Search Engine Advertising - Google Adwords
  . Criar, configurar conta e campanha
  . Escolha de palavras-chave essenciais e avançadas
  . Anúncios segmentados, otimizados, relevantes e ao mais baixo custo
  . Criar banners atrativos facilmente
  . Aumentar conversões e medir retorno do investimento
  . Remarketing: vendas cruzadas, upselling e recuperar clientes

 Ferramentas Google
  . Google Analytics - Analítica
  . Google Authorship -Autoria
  . Google Webmaster Tools - Componente técnica
  . Obter e analisar conhecimento
  . Google Alerts - Monitorização
  . Google Places & Maps, Google Plus - Integração Google Maps com Rede Social

Principais assuntos tratados nesta formação
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Mobile Marketing
 Website Mobile
  . Mobile marketing, estratégia e tendências
  . Site otimizado para telemóvel e tablets
  . Gerir sites através do mobile
  . Landing page para mobile
  . Comunicação e conteúdos
  . Publicidade mobile

 Aplicações Mobile
  . Plataformas de desenvolvimento
  . Crie facilmente uma aplicação mobile
  . Android
  . iPhone, iPad
  . Mensagens push
  . Outras paltaformas e SOs

 Ferramentas Mobile
  . Realidade aumentada
  . Ferramentas bluetooth
  . QR Code
  . SMS
  . Geolocalização
  . Comunicação com cliente no telemóvel  

Social Media
 Facebook Marketing
  . Páginas Facebook, grupos, eventos e perfis
  . Aplicações e passatempos
  . Publicidade, segmentação e ROI
  . Estatísticas – interpretar os dados e ajustar estratégia
  . Comunicação, imagem e vídeo
  . Como aumentar fãs
 
 Redes Sociais
  . Google Plus
  . Linkedin
  . Twitter
  . Scribd e Slideshare
  . Pinterest e Instagram
  . Outras redes sociais importantes

 Integração e Técnicas Avançadas
  . Integração com website
  . Integração com redes sociais
  . Configurações avançadas no website
  . Técnicas avançadas para aumentar fãs
  . Otimização para partilha social
  . Personalização e interação

Principais assuntos tratados nesta formação
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Youtube Vídeo Marketing
 Crie Vídeos Facilmente
  . Ferramentas para criar vídeos com impacto
  . Transmissões em direto
  . Parceiro Youtube
  . Mobile
  . Hangouts para conquistar audiências
  . Técnicas avançadas

 Otimização Youtube
  . Criar, configurar e personalizar
  . Publicidade e analítica
  . Vídeo SEO
  . Aumente visualizações dos vídeos relacionados
  . Conquistar subscritores com o vídeo
  . Canalizar visitas relacionadas para landing page

 Produção Profissional
  . Obter imagens, vídeos e músicas grátis e livres de direitos de autor
  . Realizar capturas de ecrã, demonstrações e tutoriais
  . Ferramentas profissionais e avançadas para criação de vídeo
  . Captar vídeo com webcams, câmaras de filmar e máquinas fotográficas (DSLR)
  . Microfones, Iluminação, Croma Key (cenário virtual)
  . Crie o seu estúdio de vídeo caseiro ou profissional  

Conteúdos e Ferramentas
 O conteúdo é rei!
  . Photoshop e outras ferramentas de criação e tratamento de imagem
  . Otimização de imagem para a web
  . Criar conteúdos para redes sociais
  . Manipulação de fotografia
  . Efeitos especiais
  . Copywriting
 
 Ferramentas Multimédia
  . Produção virtual 3D
  . Vídeo 3D
  . Personagens animados
  . Criar imagens animadas
  . Criar histórias interativas
  . Suporte físico interativo: CD; DVD; Blu-Ray, Pen Drive e CD-Card

 Cloud e Produtividade
  . Ferramentas Google de produtividade
  . Ferramentas empresariais profissionais
  . Pesquisa avançada
  . Colaboração
  . Partilha
  . CRM (Customer Relationship Management)

Principais assuntos tratados nesta formação



Agenda
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Este cronograma está desenhado para que possa tirar o máximo proveito da componente 
presencial, sendo essencial que inicie as aulas online com antecedência de um mês, assistindo 
comodamente através do computador ou dispositivo móvel. Pode iniciar quando quiser, estando 
já disponível e à sua espera! 
 
Caso não consiga estar presente em alguma das sessões agendadas, pode sempre assistir à aula 
posteriormente, uma vez que todas serão transmitidas em direto, gravadas e disponibilizadas aos 
nossos alunos. 
 
Os dias agendados poderão receber ajustes até data de início do curso.

Aulas presenciais - sábados
Turma A (9h - 13h) Turma B (15h - 19h) 

OUTUBRO
S

06
13
20
27

T

07
14
21
28

Q
01
08
15
22
29

Q
02
09
16
23
30

S
03
10
17
24
31

S

25

D
05
12
19
26

NOVEMBRO
S

03
10
17
24

T

04
11
18
25

Q

05
12
19
26

Q

06
13
20
27

S

07
14
21
28

S
01
08
15
22
29

D
02
09
16
23
30

DEZEMBRO
S
01
08
15
22
29

T
02
09
16
23
30

Q
03
10
17
24
31

Q
04
11
18
25

S
05
12
19
26

S
06
13
20
27

D
07
14
21
28

JANEIRO
S

05
12
19
26

T

06
13
20
27

Q

07
14
21
28

Q
01
08
15
22
29

S
02
09
16
23
30

S
03
10
17
24
31

D
04
11
18
25

FEVEREIRO
S

02
09
16
23

T

03
10
17
24

Q

04
11
18
25

Q

05
12
19
26

S

06
13
20
27

S

07
14
21
28

D
01
08
15
22

MARÇO
S

02
09
16
23
30

T

03
10
17
24
31

Q

04
11
18
25

Q

05
12
19
26

S

06
13
20
27

S

07
14
21
28

D
01
08
15
22
29

Estratégia e website Google marketing Mobile marketing

Social media Vídeo marketing Conteúdos e ferramentas

04
11
18

2014

2015

Neste calendário poderá visualizar os dias em que terá as aulas presenciais. 
Marque já na sua agenda!



Serviços extra

Estratégia e website

Google marketing

Mobile marketing

Social media

Vídeo marketing

Conteúdos e ferramentas
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. Um dia de consultoria e formação na empresa 

. Diagnóstico personalizado de presença web

. Plano marketing digital

. Criação de website profissional

. Criação de loja online

. Campanhas de email marketing

. Criação de Landing Pages que convertem

. Criação e configuração de campanhas Google Adwords

. Implementação técnicas Search Engine Optimization

. Implementação, configuração do Google Analytics e personalização de objetivos

. Criar aplicação mobile

. Site mobile

. Realidade aumentada

. Personalizar e configurar página Facebook

. Implementar presença nas principais redes sociais

. Integrar facebook e técnicas avançadas em website

. Transmissão de eventos em direto

. Vídeo profissional de apresentação da empresa

. Vídeo cenário virtual

. Configuração e otimização canal YouTube 

. Criação, revisão e tradução de textos

. Criação de histórias interativas

Serviços disponíveis apenas para alunos do Master Marketing Digital 360 e em condições 
especiais. Consulte-nos para obter proposta, que varia em função da intervenção necessária.

Para retorno adicional



Tabela Comparativa

MATERIAL DE APOIO

SUPORTE E APOIO

OFERTAS ESPECIAIS

METODOLOGIA E RECURSOS

 AVALIAÇÃO E CERTIFICADO

VALOR DE CADA MODALIDADE

OFERTAS NETWORKING

Master Aulas 
Presenciais

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2.900€

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Master Aulas  
Online

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

✓

X

✓

✓

1.900€

✓

X

✓

X

✓

✓

X

✓

X

✓

✓

Pack Módulos 
Presencial

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

X

X

✓

✓

X

✓

X

X

✓

✓

550€

X

X

X

X

✓

X

X

X

X

✓

✓

Módulo Individual 
Presencial

X

X

X

✓

✓

X

X

X

X

✓

✓

X

X

X

X

✓

✓

190€

X

X

X

X

✓

X

X

X

X

✓

✓

Pen Drive Card - conteúdos adicionais
Dowload aulas em Vídeo, mp3, PDFs e outros recursos
Pack DVDs ou Blu-Ray Discs - aulas
Livro impresso Marketing Digital 360
Dossier com documentação

Acesso a serviços extra em condições especiais
Sessão online de consultoria personalizada
Suporte por email, chat, grupos e fóruns da plataforma
Suporte presencial nas formações e telefone
Sessão presencial na empresa

Oferta 60€ em publicidade Google
Vouchers serviços complementares
Impressão objeto 3D (com impressora 3D)

Ver aulas em direto ou gravadas
Acesso a plataforma e-Learning
Assista no PC, smartphone ou tablet
Começar já a componente online
Atualizações grátis e ilimitadas durante 1 ano
Aplicação Mobile do curso
Jogo educativo 360 Digital
Seminários online com especialistas

Trabalho Prático
Teste Online
Certificado reconhecido

Coffee breaks, 18 sessões
Almoço com aconselhamento formador (1 sábado)
Business Drink e apresentação de projetos
Jantar de final de curso e apresentação de resultados
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Escolha a modalidade certa

Escolha a modalidade certa para si, compare as vantagens respetivas. 
O plano mais completo é o Master presencial. No entanto pode optar pelo online caso não 
tenha disponibilidade para presencial. Pode optar por frequentar módulos específicos.



Onde e quando

+ Informaçoes

. Curso online Master Youtube Vídeo Marketing

. Loja online e site institucional da empresa

. Curso online Sites Profissionais e Loja Online

. Curso online Master Marketing Digital

. Curso online Redes Sociais

. Blog e site de eventos do formador

. Organização geográfica de eventos recentes

. Presença na TV do formador/empresa.

Sessões presenciais e online
No Hotel Holiday Inn, em VN Gaia, com condições excecionais para formação e networking.

Decorrerá de 4 de outubro de 2014 a 28 de março de 2015
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Informaçoes e condições

Master b-Learning (presencial): 2900€, 6*520€ ou 12*270€. 10% desconto até 31 de maio.

Master e-Learning (online): 1900€, 330€*6 ou 190€*12. Pode ver aulas em direto e interagir,
gravações e acesso ilimitado plataforma e-Learning, durante 1 ano.

Condições especiais: antigos alunos, inscrições antecipadas, serviços extra, grupos (2 ou +) e 
organizações sem fins lucrativos.

Valor módulo individual: 550€ por grupo de módulos ou 190€ por módulo, presencial.

Notas: Lugares muito limitados presencialmente e lugares limitados online, para garantir 
qualidade do serviço Premium.

www.bit.ly/localmktdigital360

http://www.marketingdigital360.net/#footer
http://www.marketingdigital360.net
http://web2business.pt/contactos/
http://www.marketingdigital360.net/#footer
http://www.bit.ly/localmktdigital360
http://www.bit.ly/localmktdigital360


Contactos
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Certificações 

Web2Business    Redes sociais
EN101, Avenida Barros e Soares, Nº 423
4715-214 Braga – Portugal
Telefone 253 680 326 . Tlm 93 648 81 49

www.web2business.pt  | marketing@web2business.pt

Entidades importantes num programa inovador
Parceiros

https://www.facebook.com/marketingdigital360.net

