
Workshops Facebook Avançado e MKT Digital Avançado – Madeira 

Informações e Inscrições: www.vascomarques.com/mktdigitalmadeira 

Press Release 

Formação no Funchal - Fevereiro 

Dois Workshops com Vasco Marques em áreas do Marketing Digital  

 

 

Nos dias 21 e 22 de fevereiro, Vasco Marques (www.vascomarques.eu) estará no Funchal, 
para a realização de dois workshops: 

✔ Facebook Avançado - 21 fev | 9:00 às 17:00 

✔ Marketing Digital Avançado - 22 fev | 9:00 às 17:00 

Os workshops são organizados em parceria com a Competir Madeira e decorrem nas suas 
instalações, na Rua do Seminário, nº1, 4º andar – Funchal. 

➡️ As inscrições devem ser realizadas em www.vascomarques.com/mktdigitalmadeira  

Ofertas especiais para os participantes! 

Oferta de  um ou mais livros da autoria do formador: 

 Workshop Facebook Avançado – oferta livro Redes Sociais 360 

 Workshop Marketing Digital Avançado – oferta livro Marketing Digital 360 

 Inscrição 2 workshops – oferta dos dois livros + livro Vídeo Marketing 

Informações sobre livros de Vasco Marques: www.vascomarques.com/livros  

http://www.vascomarques.eu/
http://www.vascomarques.com/mktdigitalmadeira
http://www.vascomarques.com/livros
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🔴 WORKSHOP FACEBOOK AVANÇADO 

21 fevereiro (9h-17h) 

Descubra técnicas avançadas para ter mais alcance, interação e conversões nas páginas 

Facebook. Gestão profissional e otimização de publicidade para maior retorno do negócio. 

Programa 

 Estratégia Facebook e Redes Sociais 

 Novidades: tipos de conteúdos, funcionalidades e integração web 

 Campanhas eficientes de publicidade avançadas 

 Produção de vídeo profissional de forma simplificada 

 Transmissões em direto profissionais 

 Criação de conteúdos atrativos para obter mais alcance 

 

🔴 WORKSHOP MARKETING DIGITAL AVANÇADO 

 

22 fevereiro (9h-17h) 

 

Aplique na gestão do seu negócio técnicas e ferramentas mais avançadas de Marketing Digital e 

consiga mais resultados. 

 

 Programa 

 Aumentar vendas com táticas de Marketing Digital 

 Técnicas avançadas de publicidade 

 Criação de conteúdos e vídeos eficazes para vendas 

 Criação de páginas preparadas para converter e alcançar objetivos 

 Otimização de website para aumentar eficiência 

 Dashboard com Métricas e retorno do investimento 

http://www.vascomarques.com/mktdigitalmadeira
http://www.vascomarques.com/mktdigitalmadeira
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🔴 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 
No sentido de complementar a formação, a W2B (www.web2business.pt) disponibiliza os 
seguintes serviços empresariais: 
 

 Consultoria 

 Diagnóstico de Marketing Digital 

 Formação online ou presencial personalizada 

 Pack Google Marketing: Presença no Google Maps (Street View) - Fotografia 360 + 
otimização no Google Plus 

 
Para mais informações sobre serviços complementares com o formador Vasco Marques contactar a 
W2B através do email: w2b@web2business.pt  

 

🔴  CONTACTOS 

 Vasco Marques - 93 648 81 49 – w2b@web2business.pt  

 Competir Madeira – 96 494 05 25 - competir.madeira@competir.com.pt 

➡️ As inscrições devem ser realizadas em www.vascomarques.com/mktdigitalmadeira  
 

 
Vasco Marques 

 

Percurso profissional do formador www.vascomarques.eu  
Eventos Marketing Digital www.vascomarques.com  

Entidade www.web2business.pt 
 

Facebook: www.fb.com/vascomarques.net  
Linkedin: www.linkedin.com/in/vascomarques 
Google +: www.google.com/+vascomarques  
YouTube: www.vascomarques.net/youtube  
Twitter: www.twitter.com/vascomarquesnet 
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