
AUTOMAÇÃO DE 
MARKETING E SEO

INOVAÇÃO DIGITAL E
INTELIGÊNCIA DE DADOS



EDUCAR PARA INOVAR NO DIGITAL

Nosso propósito é formar agentes de transformação digital com inteligência de dados

e inovação, através de aprendizagem colaborativa e integrada ao mercado.

Escale sua operação digital com ações 
de tráfego e relacionamento.

AUTOMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO
PARA BUSCADORES



Treinamentos (3 dias)

Gestão de relacionamento com cliente e 

email marketing 
● Definição de personas e jornada dos usuários
● Planejamento e elaboração de estratégias de marketing para 

a jornada dos usuários
● Mapeamento de conteúdos e canais (como e-mail) na jornada
● Definição das réguas de relacionamento
● Planejamento de indicadores e métricas para gestão e 

otimização 
● Aplicação de boas práticas de gestão e privacidade para o uso 

de base de usuários
● Planejamento, execução e avaliação de campanhas de e-mail 

marketing
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SEO Analytics 
Audite suas iniciativas de otimização para buscadores e desenvolva 
diferentes táticas e abordagens para otimização de resultados para 
melhorar os resultados de forma sustentável.

● Análise da otimização de mecanismo de busca (SEO) e seu 
papel no marketing

● Identificação de palavras-chave para sua empresa e como 
elas podem impulsionar o seu crescimento

● Desenvolvimento de estratégia de SEO
● Análise de como melhorar a classificação da página para 

termos relevantes
● Pesquisa de  ferramentas para busca de palavras-chave
● Elaboração de táticas de SEO para o seu conteúdo da web
● Análise e comparação de resultados de diferentes táticas e 

abordagens de SEO

5



Saiba mais no site:

avantare.com.br/lab

MÍDIA DIGITAL 
COM INTELIGÊNCIA

OUTROS CURSOS PERSONALIZADOS 

PARA SUA EQUIPE

Treinamentos adequados ao seu negócio priorizando ações de capacitação para 

alavancar resultados e fomentar a inovação. Conheça nossa trilha de cursos.

ESTRATÉGIA DE MARKETING
COM INOVAÇÃO

MARKETING ANALYTICS



Telefones

(21) 4141-3315

(21) 4141-3312

Endereço:

Av. Prof. Pereira Reis, 50 -

Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20220-800

avantare.com.br/treinamento

EMPRESAS QUE TREINARAM 
SUA EQUIPE COM A GENTE

Treinamento in-company realizados para grandes empresas, 

com foco nos desafios de negócio e adaptados às necessidades 

e recursos existentes nas empresas.


