
remote learning | workshop
social selling



social selling

SOBRE O WORKSHOP

Já não basta uma app, um e-Commerce. É necessário reconhecer 
a jornada de decisão do cliente e conhecer onde ele procura, 
compara e acaba por comprar o que deseja. Vender através 
das redes sociais é estar com o nosso produto ou serviço no 
touchpoint certo para o nosso consumidor. Vários estudos de 
negócio provam o incremento de vendas significativo por terem 
como rede de distribuição do seu produto em plataformas sociais 
como Linkedin, Facebook, Instagram, Whatsapp ou outros.

Social Selling é o novo normal tanto para B2B como para B2C. Os 
marketplaces de redes sociais maximizam a cadeia de distribuição 
e venda com a máxima segurança e o conforto para o consumidor/
cliente final. Os objetivos de marketing são potenciados em larga 
escala. Só temos que ter a definição de jornada de decisão do 
utilizador e os touchpoints de cada persona bem definidos para um 
investimento eficaz e eficiente. É uma forma eficaz de gerar leads, 
apesar do grande e complexo desafio do comportamento e da 
cognição humana nestas plataformas. O desenho da estratégia, a 
implementação e a medição dos resultados são cruciais e exigem 
que as equipes internas e a gestão trabalhem de mãos dadas.

duração total 12h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 150€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

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

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de Marketing e Vendas, Gestores de Redes Sociais 
e profissionais que pretendem ampliar as suas competências 
técnicas. Este workshop é uma excelente oportunidade para 
uma boa reciclagem de conhecimentos bem como aquisição 
e compreensão do ecossistema social na web. De pequenas 
empresas a grandes, start-ups, agências ou até editores de 
conteúdos, este workshop é o ponto de partida para ampliar o ciclo 
de vida e jornada de decisão de compra com maior proximidade 
às nossas audiências e targeting.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O que é e porquê o Social 
Selling.

1.

 › Compreender o conceito e as 
potencialidades dos social marketplaces

 › Benefícios da inclusão na estratégia de 
vendas e de demand genaration

 › Os pilares do social selling

2. Plano e jornada de consumo do 
utilizador.

 › Estruturar do plano específico de Social Selling 
integrado na estratégia global de vendas

 › Aumentar visibilidade e a interação omnicanal 
através dos canais de Social Media

Plano estratégico e tático para 
vender em redes sociais.

3.

 › O desenho do plano estratégico

 › A definição do conteúdo na estratégia de Social 
Selling

 › Alcance, envolvimento e conversão para a 
amplificação do advocacy e do catálogo de 
serviços ou produtos

4. Gestão de vendas e de cliente.

 › Funil de conversão vs jornada de decisão de 
compra

 › Angariação de leads e conversão de vendas

 › Gestão da comunidades

Monitorização e análise.6.

Tecnologias, funcionalidades e 
ferramentas.

5.

 › Linkedin

 › Grupo Meta: Facebook, Instagram, Whatsapp

 › Advertising

 › O funil de vendas

 › KPIs e métricas

 › Ferramentas e modelos de medição

Projeto .7.
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Um computador com ligação a internet 
(preferencialmente através de cabo de rede);
Webcam e microphone;
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica do 
workshop 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 24 
horas 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.
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EDIT. 
Lisboa

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

(+ 351) 210 182 455
geral@edit.com.pt
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Rua Gonçalo Cristovão
nº 347, 3º piso, sala 309/302
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(+ 351) 224 960 345 
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Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid
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