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Que formação é esta?

Marketing Digital para Nabos é, como o nome 
indica, uma formação intensiva sobre como 
começar utilizar a via digital para promover 
qualquer actividade, negócio, ou presença, com 
umas bases sólidas e bem estruturadas.

"Pau que nasce torto tarde ou nunca se 
endireita!"

Esta velha expressão utilizada na nossa gíria, 
traduz na perfeição o que acontece com qualquer 
empreendedor que não tenha a informação do 
que fazer e como neste contexto digital. A 
correcção é muito mais dolorosa do que a 
aprendizagem.

Única no seu segmento, e desenvolvida a pensar 
nas graves dificuldades com que eu me deparei 
quando decidi fazer "vida neste mercado", conta 
com uma série de formações inerentes à boa 
comunicação online que consubstanciam todo o 
conteúdo partilhado.
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A quem se destina?
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Empresários, empreendedores, e 
pessoas comuns que, não só se 
queiram iniciar neste novo mercado, 
como destacarem-se dos demais com 
mais e melhores resultados nas suas 
actividades e, consequentemente, 
vidas, com a ajuda de uma estratégia 
de marketing digital.

Onde posso aplicar o que aprendi?

Transversal a qualquer actividade, o conhecimento recolhido nesta 
formação, pode ser utilizado para ajudar o formando a ter um melhor 
desempenho na sua vida profissional, com o aumento de mais e 
melhores resultados. O que se traduz também numa melhor qualidade 
de vida, uma vez que um melhor desempenho a nível profissional 
impacta positivamente qualquer situação pessoal.



O que irei aprender?
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A fazer marketing digital de 
qualidade que, nada mais é, do 
que educar uma audiência com 
a nossa mensagem, forma de 
estar, e ver a vida.

Esta partilha é feita de forma 
genuína e desprendida de 
quaisquer interesses (como 
deveriam ser todas), tendo na 
base a identificação e 
materialização da nossa marca, 
e a sua comunicação para o 
exterior.

ATRAIR

CAPTURAR

NUTRIR

CONVERTER
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→. Introdução ao marketing digital;
→. Definição de Missão, Visão, e Valores 
(noções básicas);
→. Objectivos pessoais e profissionais;
→. Web Copyright;
→. Site, Blog, Woocommerce, Landing Page, 
Capture Page;
→. Autorresponder, email marketing;
→. Funil de marketing digital;
→. Redes sociais;
→. Comunicação digital 
→. Inbound Marketing ou Marketing de 
conteúdo;
→. Vídeo Marketing;
→. Edição e personalização de imagem;
→. Info produtos;
→. Marketing de afiliados;
→. Formações digitais;
→. Estratégia de marketing digital;
→. Liberdade (financeira, geográfica, e 
temporal).

Conteúdo:



Quem sou eu?

Autor do livro Pensar e agir fora da caixa, 
lançado em Novembro de 2015 pelas edições 
Mahatma, e com um vasto curriculum 
formativo dentro do marketing digital e do 
comportamento humano tento, com as 
minhas actividades, perceber de que forma 
pessoas comuns podem viver vidas com mais 
sentido, significado, e plenas de resultados, 
com a ajuda do mercado digital.

O meu nome é Manuel Manero e trabalho como freelancer de 
marketing digital desde 2010 ajudando empreendedores de 
pequenas e médias empresas a terem mais e melhores
resultados nas suas actividades com a ajuda da internet.
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Qual é a minha Missão?

 Como?

Através da educação, com um enquadramento 
actualizado na forma como o mundo 
comunica e faz negócios. Utilizando técnicas 
empreendedoras e estratégias de marketing 
digital desenvolvidas de forma personalizada, 
ajustadas ás necessidades e aos objetivos de 
cada empreendedor.

Ajudar empresas, empresários, e empreendedores, a terem mais e 
melhores resultados nas suas actividades.

Neste contexto desenhei a formação -
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info@manuelmanero.pt  |  T: +351 968 032 398  | Skype: manuel-manero


