POR QUE ESCOLHER UMA CARREIRA
EM MARKETING DIGITAL?

Não há como evitar o fato de que quase
todas as empresas, mais cedo ou mais tarde,
devem incluir o digital em suas atividades
de marketing. E com a demanda por
profissionais de marketing digitais
superando a oferta, há muitas
oportunidades disponíveis para quem quer
entrar em campo.

Quais habilidades estão em demanda?

O que é marketing digital?
De certa forma, o marketing digital
não é tão diferente do marketing
tradicional: você tem um produto que
precisa vender e está procurando
formas de engajar os clientes para
criar reconhecimento de marca e,
eventualmente, “fechar” uma venda.
O marketing digital engloba ainda
mais funções e habilidades do que o
marketing anterior, e é essa natureza
flexível e versátil do negócio que o
torna tão fascinante.

A economia digital está inserida em
todos os cantos de nossas vidas e
definitivamente não vai a lugar
nenhum. Há um orçamento sólido indo
para o marketing digital agora, em
oposição ao marketing tradicional.
Qualquer um que esteja pensando em
iniciar ou liderar um negócio precisa
ter uma compreensão básica do
marketing digital para converter os
clientes.
Há muito espaço para pessoas que
querem entrar no mundo do
marketing digital e de carreiras
relacionadas, que é uma ótima notícia
para aqueles que se voltam para o
lado criativo, social e comercial.

POR QUE ESCOLHER UMA
CARREIRA EM MARKETING
DIGITAL?

O marketing digital é uma carreira que tem muito
espaço para técnicos, criativos e pessoas de
negócios. Existem muitos caminhos que você pode
seguir; É melhor se concentrar em uma ou duas
coisas que você faz melhor, então você sempre pode
aprender mais a partir daí. Se você tem um histórico
de negócios ou de comunicações, convém considerar
a possibilidade de entrar no gerenciamento.

Além disso, aqui estão mais algumas razões para considerar essa
carreira.
Há uma lacuna nas habilidades digitais: há uma demanda
crescente por pessoas com habilidades digitais, especialmente
para aquelas na faixa de renda média, especificamente habilidades
sociais. Portanto, continuar com o treinamento contínuo nessa
área, mesmo que você não seja um especialista tecnológico
completo, é bom apostar em um futuro previsível.
Versatilidade: se você escolher um plano de carreira ou
especialização nesse campo e decidir continuar mais tarde,
provavelmente precisará apenas de um pouco de treinamento para
fazer a mudança. Nesse sentido, você pode desenvolver as
habilidades existentes enquanto ainda aprende novas, mas ainda
assim permanecer no mesmo campo. Há muitas opções aqui e
oportunidades de aprendizado contínuo, nas quais diferentes
habilidades se encaixam de maneiras diferentes.

A indústria está sempre evoluindo: à medida que a
indústria cresce e muda, sempre há algo novo e
interessante para aprender, e você pode
acompanhar e aprender, esteja você tomando a
iniciativa dessas iniciativas ou não. Como haverá
uma variedade de especialistas trabalhando em
uma determinada agência, você provavelmente
estará trabalhando ao lado de profissionais com
uma variedade de origens, com todos tendo que se
unir para construir estratégias de marketing.

Ganhos: quando um trabalho está em demanda, isso
significa que há mais oportunidades de negociar a
remuneração, quer você esteja trabalhando
internamente ou como freelancer. Contanto que você
“mostre” seu trabalho através do processo de procura de
emprego, você poderá oferecer mais e mais quanto mais
experiência tiver. Você entrando em um curso e tendo
acompanhamento, terá por baixo um salário mínimo
inicial de R$ 2.000,00 e o máximo vai depender de seu
empenho, hoje temos pessoas que trabalham com
marketing Digital que tiram facilmente R$ 100.000,00
por mês.

GANHE NO MÍNIMO R$ 2MIL/MÊS

Treine no seu próprio ritmo: Você pode começar a trabalhar na construção desta carreira
específica agora, no conforto da sua própria casa, e faça do seu jeito. Faça cursos on-line, crie um
blog ou um website, trabalhe em sua própria mídia social, faça algum trabalho voluntário ou
freelance, e você estará no caminho certo para construir um portfólio sólido no conforto da sua
própria casa. Para a maioria das especialidades, não há necessidade de gastar milhares de horas e
dólares sentados em uma sala de aula - você pode realmente desenvolver suas habilidades e obter
treinamento de acordo com seu estilo de vida.

Trabalhe com pessoas diferentes todos os dias: você sempre encontrará
algo novo para fazer neste campo e terá alguém novo para conversar. Seja
um novo cliente, um colega com uma especialidade interessante ou
encontrando maneiras divertidas de engajar e expandir seu público,
qualquer pessoa interessada em trabalhar com pessoas fará bem no lado
social e comercial dessa carreira. E se você é um pouco mais introvertido,
pode ficar nos bastidores escrevendo ou trabalhando na web.

Que tipos de pessoas se destacam nesse campo?
Todos os tipos de pessoas podem seguir uma carreira que
toca em marketing; depende de quais são seus
interesses. Ter uma habilidade extremamente técnica
geralmente não é necessário, mas seu interesse e
curiosidade de aprender cada vez mais será o diferencial.
Como esse é um campo tão dinâmico que requer
aprendizado contínuo, você precisa ser autossuficiente isto é, disposto a aprender novas habilidades e tecnologias
continuamente. Para este fim, você precisará ser um
solucionador de problemas criativo. Se você é curioso,
inovador, proativo, líder natural, adaptável, criativo e tem
um bom senso comercial; você provavelmente fará bem na
maioria das áreas neste campo.

Conheça o melhor treinamento de Marketing
digital do Brasil

GANHE BEM USANDO AS REDES SOCIAIS!!!

CLIQUE AQUI!!!!

