
INTRODUÇÃO AO
MARKETING DIGITAL

MARKETING  360

Curso Teórico-Prático via Zoom



Life's too short to
build something
nobody wants.

ASH  MAURYA



Sobre o curso

Este curso garante a compreensão global da paisagem do Marketing

Digital na atualidade, sendo altamente valioso para profissionais da área do

Marketing, Comunicação, Gestão e afins que queiram adquirir

competências na vertente mais atual do Marketing ou para

empreendedores que queiram perceber como potenciar o seu negócio

neste novo mundo digital.

INVISTA NO
SEU FUTURO



FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

CURSO  INTENSIVO

DESTINATÁRIOS

Este curso intensivo com certificado, em parceria entre a

Coimbra Business School e a Marketing 360, dá-lhe

acesso às ferramentas e fundamentos essenciais do

marketing digital, ajudando-o a definir uma estratégia

eficaz e mensurável para o seu negócio ou marca.

Estudantes, empreendedores, profissionais de marketing

que nunca tenham tido contacto com marketing digital

e outros perfis profissionais interessados em incluir ou

iniciar uma atividade relacionada com o marketing

digital.
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23 HORAS DE FORMAÇÃO ONLINE



Inscreva-se já e invista no seu futuro! Vagas

limitadas a 15 participantes. Curso teórico-

prático em parceria com a universidade

Coimbra Business School e a agência

Marketing 360.



PÓS-LABORAL

AULAS À TERÇA E QUINTA-FEIRA

ENTRE AS 18H00 E AS 22H00

HORÁRIO
O curso é online, sendo transmitido em direto

via Zoom, mas os alunos terão acesso à

gravação do mesmo durante 60 dias, assim

como aos materiais pedagógicos apresentados

pelo formador.

PLATAFORMA  ZOOM

23 HORAS DE FORMAÇÃO

3 OU 4 SEMANAS

INÍCIO PREVISTO A 11 DE JANEIRO 2021

PRÓXIMA  EDIÇÃO
Sessões teórico-práticas  com formador

especialista em Marketing Digital,

Certificado  de Participação e Sessão de

Suporte ou Consultoria Individual após o

curso.

O  QUE  INCLUI



O curso será lecionado por João Valente, docente

convidado da Coimbra Business School. Fundador e

diretor de marketing digital da  agência Marketing 360,

conta com mais de oito anos de experiência em

formação profissional e consultoria de marketing

digital em empresas nacionais e internacionais. É

licenciado em gestão de marketing e mestre em

marketing e negócios internacionais, com publicações

na área do marketing digital e inovação. 

João Valente

DOCENTE



CONTEÚDOS
Formação Teorico-Prática

Oferta de

Consultoria

Individual

Valorizamos a

Troca de Ideias e

Networking

Analise,

Compreenda e

Aplique



Marketing Digital

Perceba os principais conceitos base

de Marketing Tradicional e Marketing

Digital.

E-Commerce

Compreenda a importância e as

melhores ferramentas para criar uma

loja online.

Estratégia de Marketing

Saiba desenvolver um Plano

Estratégico de Marketing Digital e

compreenda métricas Analíticas e ROI.

Redes Sociais para Negócios

Fique um expert em TikTok, 

Instagram, Facebook, LinkedIn, 

Pinterest e Publicidade em Redes

Sociais.



WordPress e Blogs

Aprenda a desenvolver um website de

raiz em WordPress e compreenda a

importância de ter um blog.

Email Marketing

Fique a par das tendências de email

marketing e aprenda a desenhar e

enviar uma newsletter através do

MailChimp.

Branding Digital

Compreenda a importância de ter

uma marca sólida no digital e a

definir componentes da identidade

gráfica.

Publicidade Digital

Obtenha noções de Publicidade

Digital e perceba como desenvolver

uma campanha em Google Ads.



Search Engine Optimization

Compreenda a importância e as

ferramentas para obter tráfego orgânico

e qualificado para as suas páginas.

Influenciadores Digitais

Esteja um passo à frente dos seus

concorrentes, dominando os temas

de Marketing de Conteúdo, Brand

Advocates e Influenciadores Digitais

Estatísticas

Analise a importância dos dados e da

recolha e interpretação dos mesmos

através da ferramenta Google

Analytics.

E mais...

Consulte a lista completa dos conteúdos programáticos em digital.marketing360.pt



#
€250

INVESTIMENTO
Preço válido para pré-inscrições até dia 27 de Dezembro de 2020. O preço inclui taxa de inscrição.



Desconto direto de 249,00€ até 27 de

Dezembro de 2020. Preço do Curso

após essa data: 499,00€.

DESCONTO  DIRETO

Desconto de 10,00€ por inscrição, se

convidar uma segunda pessoa.

CONVIDE  UM  AMIGO

Desconto de 25,00€ por inscrição, se

convidar uma terceira pessoa.

QUE  TAL  DOIS  COLEGAS

Desconto de 15% para empresas que

inscrevam 5 ou mais colaboradores,

associados, clientes ou parceiros.

PARA  EMPRESAS /ASSOCIAÇÕES

eço válido para pré-inscrições até dia 27 de Dezembro de 2020. O preço inclui taxa de inscrição.

CAMPANHAS  EM  VIGOR



AINDA NÃO ESTÁ
ESCLARECIDA/O?
CONTACTE-NOS ,  SEM  COMPROMISSO .



TLF.

+351 912 123 099

SEG-SÁBADO | 09-20H

EMAIL.

CURSODIGITAL@MARKETING360.PT

CHAT WEB.

WWW.MARKETING360.PT



ATRAVÉS  DE  EMAIL :

OU

ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:

CURSODIGITAL@MARKETING360 .PT

DIGITAL .MARKETING360 .PT

INSCREVA-SE
JÁ!


