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SOBRE O WORKSHOP

Com este workshop de marketing digital os participantes 
passarão a ter competências para integrar o digital na estratégia 
de marketing da sua empresa, tanto em B2B como diretamente ao 
consumidor final.

Serão abordadas as principais características deste meio - 
tecnologia, privacidade ou mesmo a força de uma comunidade 
social para permitir um pensamento focado na marca, num serviço 
ou num produto.

Todos os participantes desenvolverão uma série de conhecimentos 
e conhecerão ferramentas práticas, que vão permitir identificar e 
discutir as melhores estratégias de atuação e obter retorno.

A apresentação de cases e a partilha de experiências reais, tanto 
no mercado nacional como internacional, permitirá materializar o 
conteúdo teórico do programa. 

Empreendedores, profissionais de marketing offline  ou outros 
perfis profissionais que pretendam saber mais sobre as várias 
vertentes do marketing digital.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 150€

REQUISITOS

Possuir interesse em adquirir 
conhecimentos na área do Marketing 
Digital.

PÚBLICO-ALVO
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução.1.

 › A evolução da comunicação e do marketing.

 › Do marketing convencional ao marketing 
digital.

 › Conceitos e Fundamentos de Marketing 
Digital.

 › Perfil do consumidor digital.

 › Estratégia Multicanal em Marketing Digital.

SEM.2.

 › Conceitos gerais.

 › Pesquisa de palavras-chave.

 › Metodologia SEO.

 › Google Adwords Basics.

Copywriting.3.

 › Copywriting: o que é e para que serve?

 › A importância do conteúdo para o SEO.

 › Regras básicas de Copywriting.

E-mail Marketing.4.

 › Vender por e-mail: ainda é possível?

 › Sabe mesmo escrever um e-mail comercial?

 › Criar uma Newsletter: como e para quem?

 › Newsletters comerciais vs Newsletters 
informativas.

 › Mobile mail marketing: o futuro?

Social Media Marketing5.

 › A importância das redes sociais para a 
aproximação das marcas aos clientes.

 › As principais redes sociais: Facebook, Instagram, 
Linkedin, Twitter.

 › Anúncios nas principais redes sociais.

Web Analytics.6.

 › O que é Web Analytics?

 › A importância do funil de conversão.

 › Fontes de tráfego.

 › Definição de métricas e KPIs.
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CERTIFICAÇÃO
Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica da 
escola em formato digital. 

EQUIPAMENTO
Um computador por aluno; Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago 
pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. 
Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será devido uma 
multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor pago. Não será 
restituído o valor da inscrição após a realização do workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e 
das suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo 
cancelar workshops de acordo com um número minímo de interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24 
horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, como 
valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e 
deslocações.
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