
IAB Brasil e Sebrae-SP promoverão treinamento gratuito
sobre o Bing Ads para PMEs
Fruto de uma parceria com o Sebrae-SP e a Microsoft, workshop fará um overview
das inúmeras possibilidades que a ferramenta oferece aos negócios e dará dicas de
gerenciamento de campanhas e otimização

30 OCTOBER 2014, SÃO PAULO, BR

RESUMO

IAB, Microsoft e Sebrae-SP se unem para promover um novo treinamento gratuito e exclusivo
focado em Bing Ads para PMES, uma poderosa ferramenta de anúncios em todos os
dispositivos móveis.

Em parceria com o Sebrae-SP e a Microsoft, o IAB Brasil promoverá um novo treinamento
gratuito sobre o Bing Ads, poderosa ferramenta de anúncios pagos. O workshop será
ministrado por Alex Distadio, Bing Ads Segment Lead e Jane Graziele, Bing Ads Marketing
Lead, na Microsoft, e acontecerá em 4 de novembro, no Centro de Treinamento da Microsoft,
em São Paulo. A oportunidade é única para as pequenas e médias empresas que buscam
aumentar a visibilidade da sua marca, mesmo com baixos recursos, compreenderem tudo
sobre o Bing Ads; conhecerem tendências e casos de sucesso da ferramenta; e receberem
dicas sobre como usar linkspatrocinados em anúncios com a possibilidade de gerar mais
clientes potenciais para os negócios.

Os participantes do workshop sobre o Bing Ads receberão ainda um cupom de R$ 120 em
créditos para usufruirdas vantagens do produto. Importante reforçar que o treinamento não
tem qualquer custo para os participantes, porém as vagas são limitadas. As inscrições podem
ser feitas no site da Microsoft.

SERVIÇO

Workshop IAB-Sebrae & Bing Ads

Data: 4 de novembro de 2014
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Local: Microsoft Brasil - Avenida das Nações Unidas, 12.901 – Torre Norte, 31º andar - São
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SOBRE IAB BRASIL

O IAB Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão incentivar a criação de normas e padrões
para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais; desenvolver o
intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados; regulamentar as pesquisas e estudos
que comprovem a eficiência da mídia interativa; promover a identificação de oportunidades de posicionamento da
mídia interativa através de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia
tradicional. 

Também promove o intercâmbio - nacional e internacional - de experiências e conhecimentos técnicos por meio de
cursos, palestras, publicações, artigos e pesquisas cujos resultados sejam de interesse comum ao mercado.
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