
Todos os interessados em implementar nas suas organizações um canal digital de vendas
Empresários, quadros médios e superiores de empresas, responsáveis pelas áreas de Vendas e
Marketing, em particular mas não exclusivamente, com o foco no canal online

A quem se destina:

S2O e O2S, o que é e como devo usar.

UACS promove formação com Pedro Guimarães "Abri a minha loja online e agora?". Abrir uma loja online é
apenas o começo da sua presença comercial online. Conheça algumas das principais questões a que vai ter que
dar resposta para a tornar bem sucedida.
Com esta ação pretendemos partilhar consigo algumas das principais áreas onde terá que intervir fornecendo-
lhe pistas concretas de como o poderá fazer. 
A oportunidade é simples, pode passar a vender para todo o país e todo o Mundo a partir do seu
estabelecimento atual.  Minimizando riscos e aumentando a velocidade da sua entrada no canal online

50€ c/IVA para não
associados UACS

ABRI A MINHA LOJA ONLINE, 
E AGORA?
PEDRO GUIMARÃES Consultor e Formador

Faça a sua inscrição aqui. 

Formação Online

Grátis para
associados UACS

O que deveria ter definido antes de abrir
a loja online?

Recrutar e identificar clientes e
compreender comportamentos.

A importância da Comunicação no comércio
eletrónico. O papel dos parceiros 

Definir, testar, medir, melhorar, testar...
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Formação Online (2h durante 3 dias): das 10h às 12h, dias 8, 10 e 12 de novembro 
Calendário

Pedro Guimarães, Consultor e Formador
Com 30 anos de experiência como empreendedor e líder de negócios, Pedro Guimarães trabalhou nos

sectores da Comunicação e Tecnologia, nomeadamente desenvolvimento de software, publicidade,
marketing promocional, marketing direto e marketing digital.

 

Com a conclusão desta formação os participantes terão a capacidade de
conhecer os principais fatores que podem influenciar o sucesso da sua loja online
conhecer um conjunto de instrumentos disponíveis para atingir um sucesso
sustentável no comércio eletrónico, ficando sensibilizados e capacitados para o
realizar de forma contínua.


