MARKETING DIGITAL

DATAS
4, 11 e 12 de maio de 2018
9h às 18h
9h às 13h (12/05)
INSCRIÇÕES
Até dia 2 de maio através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
20 Horas de formação
350€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
O Marketing é uma área fundamental da actividade das empresas que tem sido objeto de significativas alterações no sentido
de acompanhar as mudanças nos hábitos dos Consumidores e
Clientes. Desta forma, surgiram inúmeras ferramentas nos anos
mais recentes que importa compreender, perceber e ajustar à
relação que as empresas querem desenvolver com o seu público
e mercado. A estas ferramentas e práticas dá-se a designação de
Marketing Digital
O QUE VAI APRENDER?
No fim desta formação os formandos conseguirão utilizar, de
forma autónoma e profissional, as ferramentas para a implementação e dinamização de uma estratégia de marketing digital que
provoque um impacto no mercado, criando valor através da geração de público, audiências, leads e crescimento do negócio.

A QUEM SE DIRIGE?
►
►
►
►

Empreendedores e Empresários;
Directores Comerciais e de Marketing;
Técnicos de Marketing Digital;
Profissionais interessados nas áreas de Comunicação Digital,
e Marketing;
► Recém-licenciados das áreas de Gestão e Marketing,
Comunicação Social, entre outros.

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Defina uma estratégia de marketing digital adequada ao
seu produto ou serviço;
► Saiba como escolher as ferramentas ajustadas aos seus
objetivos e negócios;
► Defina as plataformas de social-media a utilizar que
tenham melhor resultado junto do seu mercado alvo;
► Meça os resultados e avalie os impactos das ações
realizadas na sua Organização;
► Gira e dinamize a relação com os seus Clientes.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Enquadramento ao novo paradigma mercado - Ecommerce;
Arquitetura Website para gerar conversões (Leads);
Landing Pages - arquitetura de uma Landing Page e a sua
segmentação para gerar conversões através de Google AdWords;
Introdução ao SEO e SEM e a sua importância no posicionamento
orgânico do website - Principais features para optimização de um
Website;
Social Media Estratégia - Gestão - Copywriting - Social Listining;
Ferramentas de Marketing Digital;
A importância dos dados analíticos na definição das estratégias
futuras e na gestão das campanhas;
A “Customer Journey”

Marketing Digital

FORMADORES
ALEXANDRE PINTO
► Licenciado em História, empreendedor na área do digital com duas start up
tecnológicas, com prémios e distinções internacionais na área dos conteúdos digitais,
colaboração próxima de grandes empresas do digital, como por exemplo a Google,
Tripadvisor ou o Portal Sapo, onde fez parte do Conselho Editorial.
NUNO SEIÇA
► Possui formação do IPAM em Marketing Digital que associa a uma larga experiência
comercial e de Marketing Digital onde já implementou programas em várias empresas.

FORMADOR
INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

NUNO RAMOS
► Consultor Especialista e Formador, com mais de 10 anos de experiencia nas áreas de
Marketing, Estratégia e Atividade Comercial, com especial incidência nas PMEs do setor
das novas tecnologias;
► Ocupou diversos cargos de Direção em empresas de Telecomunicações, Banca e Retalho;
► Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra;
► Professor assistente na Coimbra Business School (ISCAC).

