
Marketing Digital



O novo ambiente digital gerou um novo tipo de consumidor mais exigente e informado. A propaganda tradicional é deixada

para trás e é necessário comunicar numa numa linguagem onde a velocidade é recompensada, a procura pela excelência e a

colocação do consumidor no coração do negócio digital é fundamental.

Este papel é uma peça fundamental da organização que projeta e executa a estratégia de Marketing Digital para desenvolver

o posicionamento e desempenho da marca nos países em que opera. Para isso, é essencial conhecer e acompanhar os

objetivos e definir KPIs para acionar os planos estratégicos.

Este perfil é o líder da transformação digital da empresa, uma mudança de mentalidade para um novo mundo e modelo de

comunicação.



# Objetivo 1

Compreensão do processo estratégico de Marketing.

# Objetivo 2

Adquisição de competências técnicas e analíticas para a implementação de uma campanha de Marketing.



# Conteúdo

1. Módulo I: Comunicação Integrada de Marketing (5h)

I. O que é o IMC?

II. Principais etapas para criar. campanhas produtivas e 

integradas.

III. Pré-requisito - definir os objetivos da campanha.

IV. Priorizar os canais de comunicação com base no target.

V. Co-construir um briefing para obter a big idea.

VI. Traduzir a big idea nos canais selecionados.

VII. Executar com parceiros externos.

VIII. Medição e monitoramento continuado dos resultados.

2. Módulo II: Médios pagos (5h)

I. A criatividade que funciona.

II. Construir uma campanha de sucesso.

III. Fundamentos da programática.

IV. Guía de formatos de anúncio.

V. Segmentação.

VI. Reporte e métricas clave.



# Conteúdo

4. Módulo IV: Estratégia de Search, Think Mobile e GDPR (5h)

I. Compreensão do canal. Fundamentos.

II. Auditoría da marca (SEO).

III. Auditoriía da marca (SEM).

IV. Ferramentas de medição.

V. Definição da estratégia.

VI. Fundamentos do tempo da carga.

VII. Ferramentas de medição.

VIII. Introdução GDPR.

3. Módulo III: Introdução Social Media e Email 

Marketing (5h)

I. Insights de consumo.

II. Definição da estratégia e conteúdo.

III. Cómo construir um calendario otimizado.

IV. Creação das guias de comunidade

V. Gestão de crise em Social Media

VI. Reporte e métricas clave

VII. Definição da estratégia e conteúdo

VIII. Técnicas de captação

IX. Reporte e métricas clave



Profissional da área Digital e E-Commerce com mais de nove anos de experiência. Liderou a estratégia digital para multinacionais 

reconhecidas mundialmente como L’Oréal, Inditex ou a marca de moda e acessórios portuguesa Parfois, o que lhe proporciona um amplo 

background internacional e uma visão global estratégica do negocio online.

No contexto fast-moving atual do retalho, é imprescindível a formação continua. Por esse motivo, ademais de ser Diplomada em Publicidade e 

especializada em Direção de Marketing, conta com diferentes certificados em cursos de Marketing Digitalpara. Porém, também participa como 

ponente em diferentes conferências realizadas em Espanha.

Perfil analítico e focada em resultados, tem uma forte paixão pelo retalho e a moda. Como Head of Digital & Client desenvolve a sua carreira 

como responsável do crescimento online e de carácter internacional nas mais importantes marcas do sector moda e beauty a que representou.

# Formador

Belén Andrés

https://www.linkedin.com/in/belenandres/?originalSubdomain=pt


# Horário

20 horas

08:30h – 13:30h

Sábados de manhã

# Dirigido a

profissionais de Comunicação, Marketing e Gestão que queiram aprofundar os seus conhecimentos de estratégia de

marketing digital.

# Contexto Profissional

Social Media Manager, Digital Manager, Traffic Manager, Digital Copywriting, Email Marketing, Digital Specialist


