Brochura

PUBLICIDADE ONLINE
PARA E-COMMERCE

SOBRE O CURSO
O Curso de Publicidade Online Para E-commerce são 10 horas de conteúdo gravado,
100% online e composto por aulas teóricas e práticas. Conteúdo POWER e dicas valiosas
para adaptares ao teu negócio e atingires resultados incríveis.
O curso está organizado por temáticas para que encontres com facilidade aquilo que
procuras.

Não te esqueças: Não existe uma receita especíﬁca nem uma fórmula mágica. Existe sim criar
hipóteses e validar hipóteses.

DESTINATÁRIOS
Proﬁssionais, estudantes, recém-formados da Área de Marketing Digital e
empreendedores que façam ou queiram passar a fazer Publicidade Online para
E-commerce.

PRINCIPAL OBJETIVO
Que todos saibam como planear e executar campanhas de Publicidade Online para
E-Commerce

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Assiste quando quiseres. O curso está
disponível numa plataforma online e
terás acesso aos vídeos divididos por
tópicos durante os próximos 24 meses!
Assiste quando e quantas vezes quiseres.
➔ Nenhuma pergunta ﬁca sem resposta.
Podes colocar todas as tuas dúvidas ao
formador no grupo de whatsapp criado
para este programa. Este grupo é
totalmente restrito aos formandos e é de
acesso vitalício.
➔ Criação de networking com os
restantes formandos também no grupo
de Whatsapp.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Acesso vitalício ao PDF com o
conteúdo do curso disponível para
download.
➔ Recebe um certiﬁcado de conclusão.
Após a conclusão do curso receberás
um certiﬁcado de conclusão de
conclusão assinado pelo formador
Roberto Cortez
➔ Ao adquirir este curso, terás acesso
também ao módulo de Q&A com lives
mensais assim como a mais um curso
de Iniciação ao Marketing Digital de 4
horas totalmente gratuito.

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Métricas do E-commerce e Publicidade
Online
● Como fazer o planeamento de uma
campanha de E-Commerce?
● Como deﬁnir os melhores canais de
tráfego pago em E-Commerce?
● As melhores ferramentas para o teu
E-commerce.
● Otimizações importantes na minha loja
online.
● Estratégias on-site & off-site que geram
vendas.
● As melhores estratégias em plataformas
de Publicidade Online para E-Commerce.
● Conﬁgurações avançadas de Eventos do
Google Analytics e Facebook Ads para
E-commerce.
● Criação de relatórios em E-Commerce

BÓNUS

Checklist de Google Ads
Tudo o que precisas para criar
anúncios de Google ads com
sucesso

Checklist de Facebook Ads
Tudo o que precisas para criar
anúncios de Facebook ads com
sucesso.

Checklist boas práticas de
E-commerce
O que deves fazer para fazer
com que o teu E-commerce
seja um êxito

Folha para criar estrutura de
campanhas de Google Ads
A ferramenta que vai ajudar-te
a montar as tuas campanhas
sem erros!

Lista com mais de 100
estratégias de tráfego
Estratégias que vão potenciar o
aumento de vendas do teu
e-commerce

Calculadora de métricas de
E-commerce
A ferramenta que vai permitir que
analises as métricas de
e-commerce do teu negócio e
apoiar na tomada de decisão

Certiﬁcado Conclusão
Receberás um certiﬁcado que
comprova como concluíste o
curso de Publicidade Online
Para E-commerce

Oferta do Curso de Iniciação ao
Marketing Digital (4 horas)
Aprende como criar um plano de
Marketing Digital do Zero, analisar
métricas, estudar a concorrência,
deﬁnir canais, estratégias e muito
mais!

INVESTIMENTO E DURAÇÃO
O Curso tem a duração total de 10h, que podem ser vistas e revistas quando o aluno
quiser no prazo de 24 meses após a compra. O investimento equivale a 230€ a pronto
pagamento. Terá à sua disposição diversos métodos de pagamento: Paypal, Multibanco,
MBway e Visa Mastercard.

CERTIFICAÇÃO
A certiﬁcação é entregue aos alunos em formato digital após a conclusão do curso. Na
plataforma onde terás acesso aos vídeos do curso, terás também no ﬁm a hipótese de
fazer o download do teu certiﬁcado. Neste vem indicado o curso realizado, a data de
conclusão do mesmo e a assinatura do formador - Roberto Cortez.

PACKS E PREÇOS
Caso tenhas interesse em outros cursos relacionados, ﬁca a conhecer os packs
disponíveis e os respetivos bónus:

Pack Estrela

Pack Galáxia

Pack Universo

230€

690€

1840€

1 curso

3 cursos

Todos os cursos

480€

900€
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O FORMADOR
ROBERTO CORTEZ

Com uma década de experiência em Marketing Digital e,
especialmente, em Publicidade Online, já geri mais de 150
projetos diferentes, com um investimento em publicidade
acumulado superior a 8 milhões de euros. O meu trabalho
pauta-se por rentabilizar ao máximo os investimentos dos
meus clientes e alunos em Marketing Digital. Seja a
potenciar os resultados das nossas campanhas de PPC, a
implementar uma estratégia de email marketing
vencedora ou a otimizar websites e landing pages para
melhorar a taxa de conversão. Sou fundador da MKT
Digital Agency e docente convidado em três
pós-graduações, na Universidade de Aveiro e na
Universidade Lusófona de Lisboa e Porto. Será um prazer
te ter como aluno, vamos crescer juntos?

+2000

+300

Alunos

Clientes

REVIEWS

CONTACTOS
Envia uma mensagem e fala diretamente comigo!

Whatsapp

E-mail

