
COMUNICAçãO DIGITAL - COPYWRIGHT, EMAIL MARKETING & MOBILE MARKETING
A comunicação no mundo digital

Duração: 2 dias

Tipologia: Blended Blended

Para quem?: Profissionais de Marketing / Marketing On-line;
Todos os que aspirem desenvolver a sua atividade profissional na
área.

Referência: 1197

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Desenvolver conteúdos on-line e off-line;
Utilização das regras de comunicação digital;
Elaborar mensagens segmentadas, de acordo com o público-alvo.

Métodos: Exposição de conteúdos;
Realização de exercícios práticos.

Através deste curso os participantes vão saber escrever para a web para cativar a atenção e a resposta por parte do público-alvo da
mensagem, seja ela online ou offline.

Vão, igualmente, obter conhecimento em áreas do Marketing Digital que são fundamentais, tais como o Email Marketing e o Mobile, de
forma a saber retirar todo o partido destes novos meios de interação como o consumidor.

 

Programa

1ª parte – Copywright

Formação em Sala - 3,5 horas

Introdução ao Web Copywriting

Diferenças entre offline e online.
Os 3 pilares do Copywriting.
Critérios de sucesso de qualquer comunicação online.

Escrever conteúdos com valor

Como criar mensagens para os diferentes Públicos-Alvo.
Fórmula Copywriting.
Converter características em benefícios.
Tornar as mensagens credíveis.
Regras para escrever Títulos, Leads, Body Copy e Call-to-Action.



Processo de criação e revisão de mensagens

As etapas de criação de mensagens.
As etapas de revisão de mensagens.
Tornar os conteúdos claros e legíveis.

Regras de Copywriting para diferentes formatos online

Adaptar mensagens offline para online.
Sites e Landing Pages.
Emails e Newsletters.
Campanhas PPC.
SEO e usabilidade.

Análise de Copy existente

Análise do Copy das empresas presentes vs principais concorrentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

 
Formação Online - 2 horas

Apoio à implementação do Plano de Ação.

2ª Parte - Email Marketing

Formação em Sala - 7 horas

O Email Marketing em números

Base de Dados

Como criar uma Base de Dados.
Questões legais de uma Base de Dados.
Como angariar novos registos para a minha Base de Dados.

Landing Page (Página de destino)

A anatomia de uma Landing Page de sucesso.
Como criar Formulários que sejam preenchidos.
Plataformas de Landing Pages.

Planeamento em Email Marketing

A importância da Relevância.
As vantagens da Personalização.
Como fazer a Calendarização.
O Plano de Conteúdos.

Que Plataforma de Email Marketing utilizar

Tipo de plataformas.
Critérios de escolha.

Boas Práticas em Email Marketing

A estrutura de um Email.
O Design de um Email.
Boas práticas.

Métricas e Testes

Como realizar Testes para garantir o sucesso.
As Métricas do Email Marketing.

Trabalho Prático: Análise de campanhas de e-mail marketing
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Análise de campanhas das empresas presentas.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

 
Formação Online - 2 horas

Apoio à implementação do Plano de Ação.

3ª Parte - Mobile Marketing

Formação em Sala - 3,5 horas

Conceitos de Mobile Marketing

Onde podemos interagir com o Mobile

Os dispositivos (smarthphone e tablet).
SMS.
Website (responsive design).
App’s.

Tipos de App

Utilitária (informativa e de suporte).
Mobile commerce (compra no dispositivo).
Geo-Localização.
Gamming.
Realidade aumentada.
Notificações em App’s.

Criação de conteúdos para mobile

Imagens.
Texto.
Navegação.
Boas práticas.

Criação de campanhas de Marketing para mobile

Análise de campanhas das empresas presentes.
Identificação de aspetos de melhoria e construção de Plano de Ação.

 
Formação Online - 2 horas

Apoio à implementação do Plano de Ação.

 
Formação Online - 1,5 horas

Feedback individual sobre a implementação do Plano de Ação e esclarecimento de questões.

Pontos Fortes

Análise e melhoria das práticas atuais e apoio na implementão do plano de ação através de sessões online, visando uma
melhoria significativa da comunicação digital da empresa.


