CURSO APLICADO DE FACEBOOK
Objetivo
Demonstrar conceitos e técnicas utilizadas em Marketing no Facebook
Apresentar, de forma prática, os principais recursos e ferramentas dessa poderosa rede social
Habilitar os alunos a criarem ações/campanhas de Marketing no Facebook para engajar consumidores e fãs
Ensinar como medir resultados das ações e se comunicar nesse canal

A quem se destina
Jovens em formação nas áreas relacionadas ao MKT Digital. Ainda não têm muita experiência profissional mas
buscam aprimorar seus conhecimentos colocando a teoria na prática – mão na massa.
É um curso de técnicas para nível operacional.

A quem não se destina
O curso não é indicado a profissionais com mais de 2 anos de experiência em mkt digital e/ou gestores com funções
estratégicas em áreas co-relacionadas .

Indicado para
- iniciantes
- jovens profissionais

Metodologia
Aulas no Laboratório, com foco prático - Aprender fazendo!
NÃO HÁ PRÉ-REQUISITOS

Programa
Planejamento de Campanha : plano de marketing/ concorrência...
Como criar uma página no Facebook: configurações/ otimização da página para buscadores - SEO
Elementos Gráficos: como usá-los na comunicação/ dimensões e regras/ composição de imagens...
EdgeRank e Sua Importância no Facebook Marketing: O que é? /Fatores que afetam o EdgeRank/ Filtros de
conteúdo digital...
Geração de Conteúdo: Importância / Os tipos de conteúdo e seu uso no Facebook/ Os melhores dias e horários
Construção da Base de Fãs: Importância de uma base sólida/ Transformando clientes em fãs...
Geração de Engajamento: Importância do engajamento no marketing pelo Facebook/ Os tipos de engajamento/
Gerando e mensurando ações de engajamento
Facebook Ads: O que são os Facebook Ads / Tipos de anúncios
•Mensuração de Resultados: Monitorando os resultados das suas campanhas/ Facebook Insights/ Principais métricas
e significados

Professor(es)
Sandra Turchi
Sandra Turchi é sócia-diretora da Digitalents(www.digitalents.com.br). Consultora e palestrante sobre Marketing
Digital e E-Commerce. Professora nos MBAs da FGV, FIA e ESPM, onde ministra cursos na área digital desde 2008.
Eleita uma das profissionais de marketing mais importantes nas mídia sociais, no mundo, pela SM Magazine, dos
EUA, por três anos seguidos. Foi executiva de Marketing por mais de 20 anos, tendo atuado em diversos segmentos
de mercado, como varejo, financeiros, educacional e serviços. Trabalhou na Lojas Arapuã (onde implantou uma das
primeiras operações de e-commerce no País, há mais de 18 anos), Grupo Zogbi, Finasa-Bradesco, FGV-EAESP,
Associação Comercial de São Paulo e Boa Vista Serviços, onde foi Diretora de Marketing. Bacharel em Administração
de Empresas pela UISP, pós-graduada pela FGV-EAESP e MBA pela BSP e Toronto University, cursou também
empreendedorismo na Babson College, de Boston. Autora do livros Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce,
lançado pela Editora Atlas e do blog www.sandraturchi.com.br, além de ser articulista de diversos portais.

Duração
Carga horária:

8h

1

Datas:

Horários:

10 e 11/1/2018

13h30 às 17h30

Inscrições
Exclusivamente pelo site da ESPM:

www.espm.br/ferias

investimento
Data de Inscrição:
Até 14 de dezembro:
A partir de 15 de dezembro:

Preço:
R$ 750,00
R$ 825,00

Cancelamento/Adiamento
POR INICIATIVA DA ESPM: o curso poderá ser cancelado ou adiado por falta de quorum, com 48 horas de
antecedência da data prevista para seu início.
Na hipótese de cancelamento, será devolvido, AUTOMATICAMENTE, 100% do valor pago por meio de depósito na
conta bancária indicada pelo PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.
Na hipótese de adiamento, será devolvido MEDIANTE REQUERIMENTO EXPRESSO do participante pelo e-mail
processospossp@espm.br 100% do valor pago, por meio de depósito na conta bancária indicada pelo
PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.
A ESPM NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OUTROS VALORES QUE EVENTUALMENTE TENHAM SIDO
DESPENDIDOS PELO PARTICIPANTE, SEJA A QUE TÍTULO FOR, TAIS COMO PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS,
COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM ETC., EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DO CURSO.
POR INICIATIVA DO PARTICIPANTE: será devolvido 80% do valor pago. O cancelamento deverá ser solicitado pelo email processospossp@espm.br com 24 horas de antecedência do início do curso. O reembolso será efetuado por
meio de depósito na conta bancária indicada pelo PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.
Depois deste prazo (24 horas de antecedência do início do curso), não haverá devolução do valor pago.
Também não haverá devolução do valor pago se o (a) participante desistir do curso após seu início.

Certificado
O certificado será fornecido ao final do curso, as pessoas que comparecerem a 75% das aulas. Caso o aluno falte a
última aula, o certificado poderá ser retirado na Secretaria de Pós Graduação: Campus Rodolfo Lima Martensen, a
Rua Joaquim Távora, 1.240 Vila Mariana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.
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