
SEMANA DIGITAL 
LUANDA

FORMADOR: VASCO MARQUES

LUANDA - ANGOLA

19 A 24 DE OUTUBRO

www.web2business.pt/marketingdigitalangola

WORKSHOPS MARKETING DIGITAL

http://www.ulangola.ed.ao/Luanda/
http://www.web2business.pt/marketingdigitalangola
http://aiangola.com/
http://vascomarques.com/
http://w4b.tv/
http://web2business.pt/


2 Semana Digital Luanda

www.web2business.pt/marketingdigitalangola

O QUE É A SEMANA DIGITAL LUANDA?

A Semana Digital Luanda consiste num ciclo de Workshops práticos sobre áreas do Marketing Digital, 

organizados em parceria com a Associação Industrial de Angola, que decorrem de 19 a 24 de outubro de 

2015, na Universidade Lusíada de Angola. Os Workshops de 4 horas serão ministrados por Vasco Marques, 

profissional de referência no Marketing Digital e autor do livro: Marketing Digital 360 e do livro Vídeo 

Marketing. 

No dia 19 de outubro decorre o evento de abertura da Semana Digital Luanda: Dia Marketing Digital 

360, com a participação de vários oradores especialistas e representantes do tecido empresarial angolano, 

que irão debater o tema do marketing digital e do empreendedorismo. 

A Semana Digital Luanda será ainda marcada pelo lançamento oficial do Livro Marketing Digital 360 

e Vídeo Marketing, da autoria do formador responsável pela condução dos workshops.

1.    Aplique a melhor estratégia digital para aumentar resultados

Sabia que existem 3 mil milhões de utilizadores ativos na Internet no mundo?

2.    Diversifique nas Redes Sociais e promova o seu negócio eficazmente

Sabia que existem 2 mil milhões de contas ativas nos diversos Social Media?

3.    Obtenha mais notoriedade e alcance na maior Redes Social do mundo

Sabia que existem mais de 1,4 mil milhões de utilizadores Facebook e a maioria acede via mobile?

4.    Produza vídeos para conquistar mais clientes

Sabia que as publicações com vídeos conseguem 3X mais alcance do que as restantes publicações?

5.    Construa um website atrativo e capte mais clientes

Sabia que o WordPress é a plataforma de criação de websites mais utlizada no mundo? 

6.    Apareça em destaque no Google

Sabia que 97% dos utilizadores Internet procuram informações online sobre produtos e serviços?

PORQUE DEVE INSCREVER-SE?

http://www.web2business.pt/marketingdigitalangola
http://aiangola.com/
http://www.ulangola.ed.ao/Luanda/
http://livromarketingdigital.com/
http://livromarketingdigital.com/
http://livromarketingdigital.com/
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MARKETING DIGITAL - AUMENTE RESULTADOS COM A INTERNET     21 outubro às 9h

Qual a melhor Estratégia Digital para o seu negócio? O que deve fazer especificamente para o colocar em 

prática e medir resultados? Crie um plano a sério e aplique com técnicas adequadas.

Programa

 - Estratégia e Plano de Marketing Digital (oferta modelo em Word pronto a utilizar)

 - Ferramentas e Integração

 - Website – Como criar presença online com site profissional

 - Imagem e vídeo – produção de conteúdos atrativos

 - Social Media – Facebook, Redes Sociais e outras plataformas importantes

 - Email marketing - comunicação e vendas

 - Google – otimize o seu negócio e presença no motor de pesquisa

 - Search Engine Optimization: como pode aparecer nos resultados das pesquisas

 - Google Adwords – invista em publicidade online e obtenha retorno

 - Mobile Marketing – Presença em Smartphones e Tablets

 - Vendas online – implementar estratégia de e-commerce na internacionalização

 - Analítica e ROI – Métricas, Retorno do Investimento (oferta modelo em Excel pronto a utilizar).

REDES SOCIAIS - AUMENTE NOTORIEDADE SOCIAL MEDIA           21 outubro às 14:30h

Faça crescer o seu negócio, criando conteúdos relevantes e aumente alcance social.  Aprenda a personalizar, 

comunicar e a dinamizar o seu negócio nas várias redes sociais, desenvolvendo um plano social eficaz.

Programa

 - Redes Sociais e Social Media 

 - Planeamento e estratégia

 - Tipo de conteúdos e formatos 

 - Imagens fantásticas

 - Como criar facilmente vídeos cativantes

 - Publicidade eficiente

 - Otimização Mobile

 - Integração website e plugins sociais

 - Integração com redes sociais

 - Facebook, Youtube, Google+, Twitter, Linkedin, Instagram e Pinterest.

http://www.web2business.pt/marketingdigitalangola
http://web2business.pt/marketingdigitalangola
http://web2business.pt/marketingdigitalangola
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VÍDEO MARKETING - CONQUISTE MAIS AUDIÊNCIAS                      22 outubro às 14:30h

Aumente audiências, recorrendo à produção de vídeo com ferramentas simples e gratuitas, mas também 

com soluções profissionais.  Crie vídeo para eventos, empresa, produtos ou serviços. 

Programa

 - Criar, personalizar e configurar canal Youtube

 - Criar uma comunidade no Youtube

 - Otimização de vídeo para motores de pesquisa

 - Criar vídeos com smartphone ou tablet

 - Aplicações e software de edição de vídeo

 - Transmissões em direto

 - Produção de vídeo com ferramentas simples e gratuitas

 - Equipamentos profissionais e software

 - Produção de vídeo para os vários meios: Website, Youtube, Facebook,  

   Instagram, Vine, Twitter e outros meios.

FACEBOOK MARKETING - OBTENHA MAIS ALCANCE SOCIAL              22 outubro às 9h

Aumente a notoriedade do seu negócio, usando o poder do Facebook e integrando com outras redes 

sociais e presença web. Otimize a segmentação e obtenha vantagens nos anúncios Facebook.

Programa

 - Planeamento e estratégia

 - Página, perfis, eventos e grupos

 - Configuração e personalização de uma página de Facebook 

 - Separadores personalizados

 - Aplicações e passatempos

 - Tipo de conteúdos e formatos para página

 - Comunicação e interação

 - Criar imagens e vídeos cativantes

 - Estatísticas e monitorização

 - Criar anúncios segmentados para aumentar vendas.

http://www.web2business.pt/marketingdigitalangola
http://web2business.pt/marketingdigitalangola
http://web2business.pt/marketingdigitalangola
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GOOGLE MARKETING - CAPTE NOVOS CLIENTES                             23 outubro às 14:30h

Internacionalize o negócio, com campanhas para potencializar as vendas e conquistar novos clientes. Otimize 

a sua presença nos motores de pesquisa e destaque-se da concorrência,  aparecendo com mais visibilidade.

 

Programa

 - SEO: diagnóstico inicial e estabelecer metas de melhoria

 - Keywords: analisar palavras-chave, escolher títulos e subtítulos

 - Link building: aumentar quantidade e qualidade de links 

 - Benchmarking: analisar e comparar com a concorrência

 - Google AdWords : Criação e configuração de conta 

 - Escolha de palavras-chave para anúncios

 - Índice de Qualidade, para obter anúncios ao mais baixo custo

 - Criar anúncios atractivos com retorno do investimento

 - Criar banners cativantes, facilmente

 - Landing Pages: criar páginas de destino que convertem em resultados

 - Relatórios para acompanhar evolução das suas campanhas

 - Google Analytics, Google Webmaster Tools, Trends, Alerts e ouras ferramentas.

 

WEBSITES WORDPRESS - PRESENÇA WEB PROFISSIONAL                     23 outubro às 9h

Aprenda como criar presença online com a plataforma mais simples e mais utilizada em todo o mundo. 

Conceba uma estrutura,  páginas e menus de navegação. Personalize o aspeto gráfico e estenda funcionalidades.

Programa

 - Conteúdos: criar artigos, páginas, menus, texto, imagem e vídeo

 - Temas: selecionar, instalar, ativar e configurar aspeto gráfico

 - Plugins: instalação e configuração dos mais importantes para  

   funcionalidades adicionais

 - Configurações do website

 - Widgets e integração com e-mail marketing

 - Torne o seu website Mobile, compatível com smartphones e tablets

 - Integração com Redes Sociais

 - Criar Blog, Website, Loja online, Portal ou website institucional.

http://www.web2business.pt/marketingdigitalangola
http://web2business.pt/marketingdigitalangola
http://web2business.pt/marketingdigitalangola
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FORMADOR

LANÇAMENTO LIVRO MARKETING DIGITAL 360

Vasco Marques é licenciado e mestrando em Gestão e Negócios 

e tem um MBA com especialização em Sistemas de Informação e 

e-Business. Acumula mais de 15 anos de experiência nesta área.

É Microsoft Certified Trainer (MCT) e também Google Certified 

Professional. Docente no ensino superior e formação para 

executivos. Já formou milhares de profissionais e desenvolveu o 

programa de especialização: Master Marketing Digital 360

É CEO & Founder da empresa Web2Business, onde desenvolve 

soluções de Marketing Digital e Negócios Online. 

Autor do livro Marketing Digital 360 e Vídeo Marketing.

Apresentação do livro Marketing Digital 360 e Vídeo 

Marketing, no dia 19 de outubro, Top Vendas na categoria 

Marketing em várias livrarias. 

O que torna este livro único e valioso? Atualizações automáticas, 
aplicação mobile, interação social, links e downloads, vídeos 
explicativos, realidade aumentada, jogo do conhecimento, grupo de 
leitores e curso online grátis!

Benefícios do Livro

1-Defina a melhor estratégia digital para maximizar objetivos

2-Apareça em destaque nos motores de pesquisa

3-Otimize o seu negócio para dispositivos móveis.

4-Aumente seguidores nas Redes Sociais e comunique eficazmente.

5-Produza vídeos fantásticos e conquiste mais audiência.

6-Crie conteúdos atrativos para os diversos meios digitais.

Saiba mais sobre o livro e onde o pode adquirir em Luanda em:  
www.marketingdigital360.net/blog/sobre-o-livro-marketing-digital-360/

http://www.web2business.pt/marketingdigitalangola
http://vascomarques.com
http://livromarketingdigital.com
http://vascomarques.com/mini-cv/
http://www.marketingdigital360.eu/
http://web2business.pt/
http://livromarketingdigital.com
http://www.marketingdigital360.net/blog/sobre-o-livro-marketing-digital-360
https://itunes.apple.com/th/app/livro-marketing-digital-360/id942810423?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.web2business.livroMarketingDigital360&hl=pt_PT
https://chrome.google.com/webstore/detail/mkt-digital-360/fcnphdlpdjhjileckiiapjhmdglmccdh
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INSCRIÇÕES

CONTACTOS

ORGANIZAÇÃO E PARCEIROS

Inscreva-se já na Semana Digital Luanda ou, se preferir, nos workshops da sua preferência. 

Preços:

     - Semana Digital Luanda (programa completo): 210.000 kwanzas
     - Workshop individual: 39.000 kwanzas

Inclui:
Acesso ao evento dia 19 outubro - Dia Marketing Digital 360 (programa completo)
Oferta do livro Marketing Digital 360 (programa completo)
Slides da formação
Vídeos (programa completo)
Acesso a recursos extra

Condições especiais para inscrições com mais de um participante ou em mais de um workshop.  

Pode inscrever-se em www.web2business.pt/marketingdigitalangola, por e-mail, telefone ou no formulário.

Formulário de inscrição (enviar dados para vasco@web2business.pt) 

Nome:________________________________________________________________________________

Empresa: _____________________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________

Website: _____________________________________________________________________________

Telefone: ____________________________________________________________________________

Número de inscrições: _________________________________________________________________

Workshops em que se inscreve: _______________________________________________________

Informações sobre a Semana Digital Luanda: www.web2business.pt/marketingdigitalangola
Para mais informações, por favor contacte a Associação Industrial de Angola ou Web2Business:

Teresa Freitas
Telefone: 00244 93 169 48 20
Email: teresafreitas@aiangola.com  

Vasco Marques
00351 93 648 81 49
vasco@web2business.pt 

Associação Industrial de Angola | Universidade Lusíada de Angola | Web2Business | Marketing Digital 360 |  Vasco Marques |  W4B TV

http://www.web2business.pt/marketingdigitalangola
http://www.web2business.pt/marketingdigitalangola
http://www.web2business.pt/marketingdigitalangola
http://aiangola.com/
http://www.ulangola.ed.ao/Luanda/
http://vascomarques.com/
http://w4b.tv/
https://web2business.pt/

