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SOBRE O WORKSHOP

Este workshop de marketing digital em como finalidade dotar os 
participantes de competências que lhes permitirão entender o 
ecossistema digital e como o utilizar para gerar valor para o seu 
negócio.

Desta forma o mesmo será dado na ótica de proximidade com o 
negócio (B2B ou B2C) para que o conhecimento adquirido seja 
facilmente acionável por parte dos participantes na sua atividade 
do dia-a-dia. Pretendendo-se assim que haja sempre uma ligação 
causa-efeito às atividades desenvolvidas em digital, para que a 
teoria apresentada tenha uma aplicação prática de forma intuitiva.

Serão partilhadas com os participantes várias ferramentas e 
referências que lhes irão permitir identificar, definir e implementar as 
melhores estratégias de comunicação e medir o impacto no negócio. 
Além da apresentação de vários casos de experiências reais e cases 
nacionais e internacionais que permitem a melhor compreensão das 
matérias lecionadas.

Compreender conceitos chave do marketing digital, 
assim como ter as ferramentas para definir uma 
estratégia que tenha impacto direto no seu negócio

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 170€

nota Lotação limitada

REQUISITOS
Para frequentar este workshop são 
necessários conhecimentos básicos 
de Marketing e conhecimentos 
tecnológicos na ótica do utilizador 
(email, web, social, mobile).



digital strategy for business impact

PÚBLICO-ALVO
Profissionais de Marketing que pretendem desafios das agências de publicidade e de aprofundar 
os conhecimentos de marketing departamentos de marketing. Empreendedores digital. Recém-
Licenciados que procuram que pretendem consolidar e validar a sua conhecimento digital na 
perspetiva mais profissional para poderem responder aos desafios das agências de publicidade e de 
departamentos de marketing. Empreendedores que pretendem consolidar e validar a sua estratégia de 
marketing digital.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ecossistema Digital1.

 › Evolução da comunicação até à era digital

 › O que é o marketing digital

 › Compreender a dimensão da oportunidade 
para B2C e B2B

 ›  Estágio do Marketing Digital no Mundo vs 
em Portugal

 › Limitações à comunicação digital

Content Marketing3.

 ›  A importância do conteúdo

 › A evolução no consumo de conteúdo

 ›  Importância da Qualidade vs Quantidade

OBJETIVOS
Compreender conceitos chave do marketing digital, assim como ter as ferramentas para definir uma 
estratégia que tenha impacto direto no seu negócio. das agências de publicidade e de departamentos 
de marketing. 

Comunicação2.

 › Explicação de termos comuns no vocabulário 
digital

 › Diferentes formas de comunicação

 › Melhores práticas para a comunicação digital › 
A/B Testing para gerar eficiências

Social Media4.

 ›  O que é Social Media

 › Quais são as principais redes sociais

 ›  Importância das Redes Sociais numa estratégia 
digital

 › Maior detalhe sobre: Facebook, Instagram, 
Youtube, LinkedIn e Twitter

 › O que é Dark Social e a sua importância nos 
negócios

 ›
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Search Engine Marketing5.

 › O que que é Search Engine Marketing

 › Paid Search (Google Ads, Bing Ads)

 › SEO

 › Como ativar uma estratégia integrada de 
Search

Canais de Aquisição Pagos6.

 › Email Marketing

 › Afiliados

 › Display Advertising

Data & Analytics7.

 › A importância da medição de todas as ações 
(Online e Offline)

 › Principais métricas que de análise de resultados

 › SEO

 › Ferramentas para implementação e medição 
dos dados

E-Commerce8.

 › Compreender a terminologia utilizada para o 
e-commerce

 › Perceber quais são os principais desafios

 › Soluções tecnológicas para criar uma loja 
online

 › Importância de perceber o Customer Journey

Definição de Estratégia 
Digital

9.

 › Quais os objetivos do meu negócio

 › Qual o meu público-alvo e como o qualifico

 › Definir o mix de canais mais eficiente a utilizar

 › IComo medir os resultados das ações

 › Como otimizar com base nos resultados
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EDIT. 
Lisboa

Alameda D. Afonso 
Henriques, 7A 
1900-178 Lisboa

(+ 351) 210 182 455
geral@edit.com.pt

EDIT. 
Porto

Rua Gonçalo Cristovão
nº 347, 3º piso, sala 309/302
4000-270 Porto

(+ 351) 224 960 345 
geral@edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid

Calle de la Colegiata
9,Utopics_us
28012 Madrid

(+ 34) 910 563 227 
info@edit.com.es

Avenida Paulista, 1374  
11° Andar
01310-100 São Paulo

+55 11 96927 0137
edit-brasil@weareedit.io

EDIT. 
São Paulo
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CERTIFICAÇÃO

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica da 
escola em formato digital. 

NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor 
pago pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua 
íntegra. Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será 
devido uma multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor 
pago. Não será restituído o valor da inscrição após a realização do 
workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou 
mesmo cancelar workshops de acordo com um número minímo de 
interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 
24horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, 
como valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer 
tipo e deslocações.


