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Estratégias Avançadas de Marketing 

Digital 

SUA QUALIFICAÇÃO É A NOSSA META! 



 

 

Estratégias Avançadas de Marketing Digital 
  

 A forma como as pessoas interagem na 

internet muda completamente as ações 

tomadas em relação ao marketing digital. Com 

o surgimento das mídias sociais, ficou difícil 

ignorar o poder de recursos tão poderosos para 

alcançar quem mais interessa. 

Hoje um estabelecimento que está preocupado 

em ter um bom posicionamento digital não 

pode ignorar a necessidade de estar nesses 

locais. 

 

Ao mesmo tempo, a tarefa exige preparação e 

os recursos adequados. Com isso, antes de se aventurar no mundo dessas redes, vale 

buscar a ajuda de quem entende do assunto e que pode oferecer os melhores 

resultados.  

O planejamento de mídias sociais é o indispensável para o emprego apropriado dessas 

ferramentas. Usar as redes sociais é mais complexo do que parece, então os riscos de 

cometer deslizes devem ser diminuídos tanto quanto possível. 

  

Saiba como aumentar o relacionamento com seus clientes através das redes sociais. 

Instagram, Facebook, Twitter, Youtube são algumas das mídias que a sua empresa deve 

ter para ser lembrada. 

 

 
                   

                     DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

   Data: 09 à 13 de dezembro de 2019 

 Horário: 19:00 às 22:00 

Local:  Rua Dom Carlos Coelho 64, Boa Vista 

Entrando no COPE, 2° Rua virar à direita, próximo ao Seminário Batista. 

 

 

OBJETIVO DO CURSO 

Capacitar os participantes com ferramentas e técnicas avançadas de gestão de redes 

sociais e sites, com foco em estratégia e relacionamento. 

 



 

 

Sugestão 
Trazer notebook para prática 
 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

Estudantes, empreendedores e profissionais que já possuem conhecimentos básicos 

sobre marketing digital e que desejam se aprofundar no tema, seja para pôr em 

prática por conta própria e/ou ter base sólida para delegar atividades referentes ao 

digital. 

 

CARGA HORÁRIA 
 

15 Horas Aula 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Dia 1: Conteúdo é a moeda do Marketing Digital 

 - Estratégia aplicada ao digital  

- Comportamento do consumidor online 

 - Público Alvo x Persona  

- Funil de vendas aplicado ao digital 

 - Planejamento de conteúdo 

 - Produção de conteúdo  

- Relacionamento on-line  

- Ferramentas de apoio  

 

Dia 2: Sites, blogs e lojas virtuais de sucesso  

- Qual é o melhor?  

- Marketplace x Loja própria  

- Requisitos essenciais de um e-commerce  

- Google Analytics 

- Google Tag Manager  

- Google My Business  

 

Dia 3: Seu site no topo com Google Ads  

- Rede de pesquisa  

- Rede de display  

- Planejador de palavras-chave  

- Ferramentas de apoio  



 

 

  

Dia 4: Gerindo e anunciando no Facebook e Instagram  

- Estúdio de Criação  

- Audience Insights  

- Gerenciador de Anúncios  

- Métricas  

- Teste A/B  

- Ferramentas de apoio  

 

Dia 5: Falando sobre B2B e mais ferramentas úteis  

- Perfil profissional x Company Page do Linkedin  

- Linkedin Ads  

- Ferramentas complementare 

 

FACILITADOR 

 

 Cledy Cavalcante 
 

Profissional de Marketing desde 2012, com ampla experiência em gerenciamento, 

monitoramento e relacionamento no âmbito digital, a nível internacional. Sólida vivência 

também em planejamento estratégico e execução em campanhas de marketing e em eventos.  

Bacharel em Administração e MBA em Marketing. Integrante do Club do MKT em Recife-PE. 

Exerce consultoria de planejamento estratégico de marketing e é representante do Liverpool 

Football Club no Brasil, gerindo suas redes sociais oficiais em português. Experiência na área de 

Marketing em empresas como Agência Prosppecta, Uninassau, E.LIFE, Banco do Nordeste. 

 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material Didático entregue por e-mail antecipadamente, Material de 

apoio (pasta, caneta) e Certificado. 

  

 

R$ 250,00 até dia 20 de novembro 

R$ 270,00 até dia 08 de dezembro 

R$ 300,00 no dia 

 

 

RESERVAS E INSCRIÇÕES 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 



 

 

 

 Depósito no Itaú Ag: 1247 CC. 08553-1 CNPJ: 17.658.085/0001-00, em nome da MPE 
Treinamento & Consultoria LTDA – ME.   

 Boleto ou cartão – pode ser também através do nosso site   
                www.mpetc.com  ou solicitado pelo e-mail   mpetc@mpetc.com 
 

Ou após preenchimento da ficha de inscrição, enviaremos seu boleto para o e-mail informado. 

   

CONTATO 
 

 (81) 3423.2729 
 (81) 98491.4473 
 (81)  99661.0421 (whatsapp) 

mpetc@mpetc.com 
www.mpetc.com 

IMPORTANTE 
 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema 
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela 
organização. 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito 
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser 
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de 
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não 
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará 
o custo completo do evento. 

 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema 
de pagamento. 

 O participante poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por 
inscrição em outro evento de igual valor, a critério do participante. 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não 
dará direito a bonificação, desconto ou transferência de inscrição. 

 

 

 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento 
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  

 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e 
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados à alunos profissionais que desejam 
conhecer o funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco 
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 

http://www.mpetc.com/
mailto:mpetc@mpetc.com
mailto:mpetc@mpetc.com


 

 

 
 
 
Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 8 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 12 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 400 empresas investiram em seus colabores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos tem Coffee Break , material de apoio e certificado impresso. 

 Temos clube de vantagens: Cartão fidelidade, Amigo nota 10 e CLUBE MAIS MPE. 

 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY. 


