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PRESS RELEASE 

 

Santa Maria da Feira acolhe 3ª Conferência de 
Marketing Digital 
É com uma nova identidade visual que surge a 3ª Conferência Marketing Digital 

Centro e Norte de Portugal, onde se destaca a restruturada imagem figurativa. 

A 3ª edição centrar-se-á na partilha de conhecimentos e experiências sobre 

Content Marketing, Online Advertising, Webanalytics e as novas tendências da 

comunicação, marketing digital e eCommerce. 

Para  debater os temas com os participantes estão já confirmados os oradores 

Paulo Henrique Ferreira (Founder e CEO da empresa brasileira Barões Digital 

Publishing), Ana Bicho (CEO da Adclick), Alexandra Carreira (Head of 

Marketing and Communications da JP Sá Couto), João Pintado (Head of Digital 

Marketing da PECOL, S.A.), Márcio Miranda (Digital Marketing Manager na 

DELTA Q), Marco Brandão (Diretor Técnico de Marketing Digital na LOBA.cx, 

agência de marketing digital do ano pelo segundo ano consecutivo), e João 

Henrique Costa (Sénior Marketing Manager na Ubiwhere). A organização prevê 

fechar o painel de oradores com outros nomes de referência muito brevemente. 

Esta 3ª edição terá lugar no auditório do Isvouga, no dia 21 de fevereiro de 

2020, sexta-feira. 

O evento conta com o envolvimento dos alunos, ex-alunos e docentes na sua 

organização e divulgação e é dirigido não só a estes mas também a toda a 

comunidade académica, profissionais, empresas e público em geral. Os 

bilhetes podem ser adquiridos na plataforma Eventbrite com vantagem early 

bird até ao dia 13 de janeiro de 2020. 
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SOBRE O MKT:LAB 

Criado em 2013, desenvolve projetos de investigação aplicada com 

organizações da Região de Entre Douro e Vouga, com a finalidade de dotar os 

estudantes de competências transversais e pessoais capazes de os aproximar 

das exigências do mercado. Por outro lado, promove e organiza eventos de 

marketing destinados não só a estudantes e docentes mas também empresas 

e quadros da região. 
	

SOBRE O ISVOUGA 

É uma instituição de ensino superior que através do leque de cursos de 

licenciatura, pós graduação e mestrado que disponibiliza e da investigação que 

promove, se propõe contribuir para o desenvolvimento económico e social da 

região em que se integra, contribuindo relevantemente para o crescimento 

empresarial. 

 


