AGENDA DE MARKETING E REDES SOCIAIS
PERPÉTUA: para qualquer ano

Capa
Encadernação
Fita e elástico
Tipo
Páginas
Dimensões
Peso
Diferenças de
conteúdos
Stickers emojis

Conteúdos em
comum

Aconselhado
para
Link mais info
Preço

Capa dura premium, com lombada

Capa dura
Livro: elegante e funcional
Argolas: prático e versátil
Com fita marcador
Elástico
Formato diário. Perpétua: para usar em qualquer ano
506 páginas a cores
434 páginas a cores
235 x 155 x 30 mm
197 x 133 x 25 mm + argolas
850 gramas
550 gramas

ANUAL: para o ano 2022

Capa dura
Argolas: prático e versátil
Elástico
Formato diário 2022
436 páginas a cores
197 x 133 x 25 mm + argolas
550 gramas

Jogos, estatísticas, curiosidades,
erros frequentes, FAQs, links,
personalidades, separadores
mensais
Não

Capa dura, com lombada
Caderno fino: elegante e funcional
Elástico e fita marcador
Formato semanal 2022
214 páginas a cores
211 x 133 x 15 mm
350 gramas

Contém os conteúdos mais
Efemérides organizadas por
Efemérides organizadas por
importantes. Agenda com as
categorias. Objetivos mensais.
categorias, em vez de lista mensal.
mesmas efemérides e com uma
Calendário e feriados de vários
Objetivos mensais. Calendário e
página para cada dia
países. Sáb. e dom. numa página
feriados de vários países
Sim
Sim
Não
Orientação para definir e implementar uma estratégia assertiva
Diversas checklists para gerir redes sociais
Listagem de ideias para conteúdos
Ferramentas digitais práticas
Modelos prontos a utilizar no manual ou em formato digital
Instrumentos para planeamento anual, mensal, semanal e diário
Com 1001 datas comemorativas (das quais 143 são móveis)
Mais de 180 dicas práticas de marketing digital e redes sociais
Diversas dicas práticas de marketing e redes sociais
Mais de 120 citações e reflexões de personalidades influentes
Diversas citações e reflexões de personalidades influentes
Mais de 60 curiosidades sobre o mundo digital
Diversas curiosidades sobre o mundo digital
Menor portabilidade, páginas
Maior mobilidade, transportar
Maior mobilidade, transportar para
Muito maior mobilidade, leve e fácil
com mais espaço para escrita e
para qualquer local e manusear
qualquer local e manusear mais
de transportar
com mais conteúdos iniciais
mais facilmente
facilmente
www.vasco.digital/agenda
www.vasco.digital/agendaargolas
www.vasco.digital/agenda2022
www.vasco.digital/agendasemanal
24,9 €
22,9 €
22,9 €
19,9 €
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