
A Qual Albatroz é uma 

casa de fazedores de 

livros, riscadores de papel 

e contadores de histórias, 

onde as ideias rodopiam 

livres e a criatividade tem 

pernas para voar.

SEO trocado em miúdos   

M
SEO significa «Search Engine Optimization», e é o nome que se 

dá ao conjunto de técnicas que visam aumentar a visibilidade 

de um «site» na Internet.

Qualquer pessoa que faça a gestão de um blogue, de um «site», de uma 

loja «online», ou de qualquer projecto cuja visibilidade dependa da 

Internet, tem ao seu dispor algumas soluções que aumentam o seu 

«ranking» nos motores de busca. Pequenas operações podem ser 

determinantes para o êxito.

Vamos explorar as entranhas de um «site», desvendar o seu 

funcionamento e compreender os algoritmos que movem os motores de 

busca. Depois, falaremos sobre as acções que podemos implementar para 

aumentar o tráfego que chega ao nosso projecto «online».

Conteúdo da sessão:

• Motores de busca: encontrar e ser encontrado

• Algoritmos da WWW e como funcionam

• Passo-a-passo para um bom SEO

Por sessão: 350€
(O preço não inclui IVA)

Em actividades fora de Lisboa, o requerente deve assegurar os custos 
de deslocação e uma refeição. É possível fazer ajustes ao programa, 
de acordo com as necessidades e possibilidades do requerente.

Condições especiais para escolas. Contacte-nos.

com Marc Parchow

Saiba mais

Adolescentes e/ou adultos 

3 horas

Projector (data show)

Material 
necessário

Mínimo 10 pessoas

Quem

Quantos

Tempo

Qual Albatroz, lda

NIF: 508 270 367

Rua Cesário Verde 7, CV DT

2780-218 Oeiras

qualalbatroz.pt

ninho@qualalbatroz.pt

(+351) 91 731 7022 (Marc Parchow)

Palestra

Condições
Sobre o Marc:

qualalbatroz.pt/marcparchow

O que é SEO

pt.wikipedia.org/wiki/Otimização_

para_motores_de_busca
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SEO, Informática, Web, Marketing

Palavras-chave


