UFCD 9214 – Marketing Digital | 25 horas
OBJECTIVOS
o
o
o

Avaliar os impactos e os efeitos do advento da nova economia, as transações comerciais a
partir de ambientes virtuais - B2C, B2B, B2A.
Identificar as ferramentas do e-marketing e do e-commerce.
Aplicar as ferramentas de gestão da informação e da comunicação, criando uma relação de
interatividade, centrada nas necessidades dos consumidores.

CONTÉUDOS












Internet e os canais de distribuição
o Business to business – B2B
o Business to consumer - B2C
o One to one - O2O
o Business to administration - B2A
Portais/ sites/motores de busca/ centro comerciais virtuais/ lojas virtuais
o O papel do website no marketing digital
o Desenvolvimento e manutenção de páginas web
o Arquitetura de informação
o Usabilidade
o Planeamento de um Web Site
o E-commerce
Tecnologias de informação e a relação com o cliente
o A tecnologia ao serviço do marketing e da comunicação
o O novo consumidor digital
o Mensagens e formatos de comunicação digital com o cliente
E-consumidor
o Características
o Tendências de consumo
o Hábitos de consumo nas plataformas digitais
o Processos de decisão de compra
o Satisfação dos e-consumidores
E-marketing
o Conceito e evolução
o Fundamentos do e-marketing
o Vantagens da interne t para os consumidores
o Internet e o desenvolvimento de novas aplicações do marketing
o Customer relationship management (CRM)
E-commerce
o Conceito
o Motivações para a adesão ao e-commerce
o Fatores de sucesso

APOIOS SOCIAIS:
o
o

A participação na ação de formação é isenta de pagamento de propina pelos
Formandos.
Subsídio de alimentação no valor de 4,52€/ dia de formação efetivamente frequentado, com
um mínimo de 3 horas de formação.
Nota 1: no caso dos ativos empregados, este subsidio só será atribuído desde qua a formação decorra
em horário pós-laboral;
Nota 2: a atribuição deste subsídio está dependente da formação com assiduidade e aproveitamento.

COMO SE CANDIDATAR:
Para formalizar a candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação:
o
o
o
o
o
o

Número do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade e NIF
Cópia do Certificado de Habilitações
Comprovativo relativo à situação face ao emprego (empregado ou desempregado)
CV atualizado
Comprovativo da titularidade do NIB (em nome do titular que vai frequentar a ação)
Ficha de pré-inscrição do IAFE devidamente preenchida (acessível em www.iafe.pt) e enviar
para formacao@iafe.pt

INFORMAÇÕES:
IAFE – Instituto da Empresa
Clara Santiago
Telefone: 229 773 910
Email: formacao@iafe.pt
Site: www.iafe.pt

