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Pessoal,
As atividades de pesquisa da aula são:
>> 20 min - responder ao questionário-padrão de aula no seguinte link [10];
>> 2h30min - Utilizando os conceitos de Marketing de Conteúdo, faça uma proposta de estratégia
de Marketing de Conteúdo para um empreendimento listado no Cirandas.net. A proposta precisa ter:
- objetivos da campanha de marketing
- um estudo do público-alvo daquele empreendimento (problemas, interesses, sites que deve visitar
etc.)
- que canais, formatos e frequência de postagem de conteúdos fazem parte da estratégia
- uma sugestão de endereço (disponível!) para o site
- além de que palavras chaves podem ser exploradas pelo empreendimento.
Elabore um documento com pelo menos três páginas. Não esqueça que a apresentação é essencial
para a aprovação da proposta. Inclua imagens explicativas, gráficos etc.
>> 20 min Realizar a transação de "auto" pagamento da tarefa conforme a regra de utilização da
moeda tecnotas16. Clique aqui para o passo a passo [11]. Veja aqui as regras da moeda tecnota16
[12].
Prazo: Você tem que estar logado [13] para se inscrever em uma data.
Responsáveis: luizart [1]
0
Transações vinculadas:
TN$ 40
janaina fernandes [14]
Ver mais [16]

Atividade de pesquisa [15]
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