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    Curso online express Mobile Marketing: 50€
    Inscreva-se já e comece o seu curso nos dias e horários que desejar 

  

Esta formação com dicas práticas, permite melhorar o desempenho do seu negócio de uma
forma simples e eficiente, com a grande vantagem da maioria das orientações não implicar
investimento adicional. Com os conhecimentos que vai adquirir de um profissional experiente e
especializado, aplique de forma assertiva na estratégia da sua empresa.
    Este curso com o formato Express, apresenta um programa essencial, para que consiga
melhores resultados em menos tempo.

  

Venha conhecer as  vantagens do mobile para fazer crescer o seu negócio. Torne o seu site 
compatível com smartphones e tablets.

  

Vídeo de apresentação do curso:
        
    
    Programa
    -SMS
  -Newsletter
  -Search & display ads
  -Site e landing page
  -Criar aplicações
  -Tablet
  -Produtividade mobile
  -QR Code
  -Geolocalização 
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      Conteúdos e ferramentas do curso
    Neste curso totalmente online terá acesso a inúmeros recursos educativos, downloads,
PDFs, vídeos, testes com correção automática, documentação, infografias, sites de referência,
jogos educativos, power points e outros conteúdos exclusivos. 
    
      Plataforma de e-Learning
    Este curso diferencia-se pela grande diversidade de recursos educativos, integrados numa
plataforma de e-Learning, proporcionado assim uma verdadeira experiência formativa
recorrendo a tecnologias de informação e comunicação, para obter o máximo de
conhecimento, com as vantagens de fazer um curso à distância.
    
    Vantagens em inscrever-se neste curso
    1 - Curso ministrado por um profissional com muita experiência em  negócios online e
Marketing Digital
    2 - Comece quando quiser, nos dias e horários desejados, permitindo avançar ao seu
ritmo
    3 - Programa abrangente, integrado na estratégia do seu negócio
    4 - Outras ferramentas e recursos para integrar na sua presença online
    5 - Dicas valiosas para poupar tempo e avançar mais rápido na sua presença online
    6 - Faça o curso no seu PC, Tablet ou Smartphone, fazendo download dos recursos
disponíveis
    7 - Acesso a grupos e fóruns para partilha de conhecimento e estabelecer contactos com
outras pessoas que também estão a fazer este curso
    
    

      
      Carga horária
      5 horas
    
      Quem pode frequentar este curso?
    Gestores e profissionais de Marketing, Comunicação, Web, Gestor de Conteúdos e outros
profissionais interessados em obter conhecimentos em preseça web e mobile marketing.
    
      Sobre o formador
    Mini CV:
    MBA com especialização em e-Business
    Licenciado em Gestão e Negócios
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    Docente no Ensino Superior
    Microsoft Certified Trainer
    Google Certified Professional
    Vasta experiência profissional em Marketing Digital, eBusiness (negócios online),
multimédia, desenvolvimento web, redes sociais e ferramentas digitais
  Veja aqui mais info do formador.

  

Curiosidades
    Mais de 100 eventos presenciais
    Mais de 1000 pessoas já frequentaram as diversas formações
  Mais de 500 mil visualizações de recursos nos diversos Social Media

  

Veja aqui alguns testemunhos em vídeo de várias formações já realizadas.
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http://www.vascomarques.net/cv
http://www.vascomarques.net/vm/testemunhos-formacoes.html

