MBA GLOBAL

Business Experience
Especialização em

Marketing Digital
É uma vivência transformadora, com impacto imediato e que exerce
influência profunda ao longo da sua trajetória profissional.
A especialização em Marketing Digital foca no
desenvolvimento profissional de marketing
digital focado em alta performance.
Você irá aprender como planejar, executar,
mensurar e otimizar ações para diferentes
plataformas, utilizando conceitos sobre social
media, SEO, SEM, email marketing e campanhas
display, lhe preparando para avançar em sua
carreira.

OBJETIVOS
a. Aumentar suas oportunidades de emprego
em nível mundial.
b. Prepará-los para carreiras de gestão global.
c. Fomentar o crescimento do
empreendedorismo em nível mundial.
d. Proporcionar-lhes uma qualificação que lhes
permita progredir hierarquicamente em seus
negócios ou carreiras globais.

www.mbaseda.com
contato@mbaseda.com

IMERSÃO INTERNACIONAL
E M D U B L I N , I R L A N D A (opcional)
No Brasil, o programa é composto por módulos na área
de gestão de negócios, ministrados em português
intercalados com aulas de Business English,
ministradas em inglês, por professores bilíngues,
através de estudos de casos reais de empresas globais,
alinhando teoria à pratica.
Em Dublin, o aluno fará imersão de 60 horas, com
estudos de Business English, workshops, palestras em
universidades, atividades culturais, visitas e estágios
em empresas parceiras.

São Paulo

Dublin
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PROGRAMA DE 360 HORAS
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

Fundamentos de Marketing e Marketing Digital
Estratégia e Conteúdo de MKT Digital
Técnicas de Comunicação e Apresentação em Negócios
Liderança colaborativa
Gestão estratégica de pessoas
Design Your Life
Design Thinking
Social Media Marketing
Social Media Advertising com o Facebook
Search Engine Optimization (SEO)
Search Engine Marketing com Adwords (SEM)
Mensuração e otimização de campanhas com Google Analytics
Mídia Programática
Customer Experience
Comércio Eletrônico
Inbound Marketing
Negócios em Plataformas e Aplicativos Digitais
Design Sprint
Gestão de Projetos Ágeis
Análise Multivariada de Dados- Big Data
Workshop Temas Contemporâneos
Fundamentos da metodologia de pesquisa
Orientações para elaboração do trabalho de conclusão de curso
Business English

PROCESSO DE ADMISSÃO
Reunião informativa
Solicitação de inscrição
Entrevistas de admissão

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Diploma e histórico de
graduação
Documentação de identidade

CORPO DOCENTE
Formado por mestres,
empresários e consultores com
vasta formação acadêmica
nacional e internacional, além de
serem renomados profissionais
em suas áreas de atuação.

CERTIFICAÇÕES
MBA GLOBAL BUSINESS EXPERIENCE
SEDA Executive Education, ESUP Escola Superior de Negócios.
www.mbaseda.com
contato@mbaseda.com
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