
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Internet: o antes e o depois; 

A era Google; 

Marketing Relacional nos meios digitais; 

Segmentação e análise de resultados; 

Métodos de criação e atualização de uma lista de 

subscritores (base de dados enquanto principal ferramenta 

para ações de Marketing Relacional); 

Possibilidades avançadas de segmentação (segmentos 

automáticos e simples para ações de Marketing Relacional); 

Envio de campanhas através dos canais disponibilizados pelo 

E-goi (email, SMS, Spots de Voz); 

Ferramentas para otimização das campanhas de E-mail 

Marketing; 

Análise Estatística de campanhas de E-mail Marketing 

(aberturas, cliques, recomendações virais, geo-targeting, etc);  

Exemplos de utilização e integração dos meios E-mail, SMS, 

Voz e Redes Sociais; 

Utilização do Geo-targeting automático para despoletar 

campanhas por outros canais; 

Triggers comportamentais para ações de Marketing 

Relacional e lead nurturing; 

Utilização de triggers para despoletar envio de campanhas 

baseadas no comportamento do subscritor; 

RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados): Desafios e 

Oportunidades para as Empresas. 
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 Sintra, 09 de Outubro | 14h30 - 17h 

OBJECTIVOS  PROGRAMA 

Parceria: 

 

ORADORES 

 

Promovido em parceria com a E-goi, Plataforma de 

Marketing Automation Multicanal E-Goi, este seminário 

tem como objetivo consciencializar os profissionais de 

Comunicação e Marketing para a importância da adoção 

de novos meios que permitem uma relação individual e 

personalizada com o cliente e representam um baixo 

investimento para as empresas. 
 

E-mail Marketing, Mobile e WebTracking serão os 

principais destaques de uma exposição que pretende 

mostrar que é possível as empresas valorizarem o seu 

negócio, estabelecendo uma relação duradoura com os 

clientes, através de soluções integradas de gestão de 

campanhas e acompanhamento do ciclo de vida do 

cliente.  

 

Ernesto Ferreira 

Embora o percurso académico esteja ligado à arquitetura, 

cedo entrou no mundo do Marketing Digital, onde acaba 

por desenhar o seu percurso profissional desde 2005. 

Inicialmente, na Maxideia (Agência que deu origem ao E-

goi), começa por desempenhar funções de gestão de 

projetos, New Business e consultoria em Marketing 

Digital. Hoje em dia é Country Manager Portugal na 

Plataforma E-goi, uma ferramenta online de Marketing 

Multicanal já presente em vários países do mundo e líder 

no seu segmento em Portugal e Brasil. Especializado em 

E-mail Marketing e Marketing Digital é frequente orador 

em conferências, seminários e workshops sob a temática 

das novas tecnologias.  

 

Rita Silva 

Consultora certificada em RGPD (Regulamento Geral de 

Proteção de Dados) com conhecimento e experiência 

para garantir que as obrigações trazidas pelo novo 

regulamento são incorporadas adequadamente na 

cultura e nos procedimentos das organizações. 

Larga experiência em gestão de projectos de diversas 

áreas que lhe permite dar resposta atempada e 

adequada aos novos desafios trazidos pelo RGPD. 
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A participação é gratuita. 
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