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SOBRE O WORKSHOP

Email Marketing é um dos canais de comunicação mais esquecidos 
hoje em dia, mas a verdade é que há milhares de marcas a fazer 
milhões de euros em vendas vindas de Email Marketing, quer sejam 
através de flows/automações quer seja através de campanhas.

Este não é um curso de dados ou de análise de indústria, este é 
um curso extremamente prático que irá puxar pela criatividade e 
ao mesmo tempo dar as bases necessárias para estruturar uma 
estratégia de email marketing com robustez e capacidade para 
sucesso. Irei acompanhar-vos numa jornada de aprendizagem 
através de best practices, casos de estudo e tricks & tips.

duração total 16h 

investimento 185€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Idade mínima de 18 anos. 
Conhecimentos gerais de navegação na 
Internet e conhecimentos tecnológicos 
elementares enquanto utilizador (email, 
motores de pesquisa, navegadores, etc).

Remote

PÚBLICO-ALVO

Profissionais e estudantes de marketing, online e responsáveis 
de unidades de negócio ou publicidade, comunicação, branding, 
web design, design de comunicação, gestores de conteúdos ou 
empreendedores 
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Email Marketing e a sua 
importância

1.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Automações Pré-Compra5.

 › > Welcome Series - Para não compradores

 › > Como fazer o setup das tags “Active on Site” + “ 
Viewed Product” + “Added to Cart”

 › > Site Abandonment

 › > Browse Abandonment

 › > Abandoned Cart Flow

 › > Abandoned Checkout

 › > Back in Stock

 › Breve análise do passado e presente do email marketing

 ›  Análise das possibilidades do email marketing

Plataformas de Email 
Marketing

2.

 › > Quais as melhores (com base em features)

 › > Principais diferenças

 › > Como escolher a melhor plataforma consoante as 
necessidades

 › > Criar uma conta no Klaviyo 

 ›
Conceitos Base3.

 › Anatomia de um email

 › O Funil de Email Marketing

 › Framework AIDA

 › Conceitos base de SPAM, Blacklist e Métricas 
mais utilizadas

 › Como criar um email em menos de 10 minutos

 › Casos de estudo

 Email Collection / Signup 
Forms

4.

 › Para que servem os signup forms?

 › Como criar um signup form que converte

 › RGPD em relação à coleção de emails

Automações Pós - Compra6.

 › > Customer Thank You Flow - Novo vs Recorrente

 › > Customer Thank You + Pedido de Review

 › > Cross-sell / Upsell

 › > Lembrete de Reabastecimento

 › > Customer Winback

 › > Break Up Series

Campanhas e Exemplos7.

 › > Best Sellers

 › > Produto Grátis com a tua compra

 › > Blog / Content

 › > Giveaway

 › > Flash Sale

 › > Lançamento de produto / coleção

 › > Cross-sell / Upsell

 › > Campanha das Festividades
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Segmentação8.

 › As bases da segmentação em email marketing

 › Segmentos importantes para BFCM

Best Practices9.

 › Fazer AB Testing

 › Reporting

 › Recomendações acerca do uso de imagens nos emails

 › Boas práticas para subject e preview texts + exemplos

 › Calendarização, frequência, personalização, entre 
outros.

 › Como passar de um mockup para um email finalizado 
no Klaviyo

 › Como tirar um domínio do spam

 ›  Como integrar um countdown num email

 › > Como enviar um email para pessoas que não o 
abriram

 ›

Criação de uma estratégia de 
Email Marketing

10.

 ›  Colocamos o conhecimento teórico em prática, 
desenhando uma estratégia de email marketing para 
uma marca real.
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CERTIFICAÇÃO

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

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

CERTIFICAÇÃO

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.



weareedit.io

EDIT. 
Lisboa

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

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

EDIT. 
Porto

Rua Alferes Malheiro, 226
4000-057 Porto

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

EDIT. 
Madrid

Calle Gran Vía, 4
28013 Madrid

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

EDIT. 
São Paulo

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

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


