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Formación: Diversos cursos dentro da área dixital e formación con�nua cos medios online.

-Que fai un experto en Marke�ng Dixital?

- Os profesionais do Marke�ng Dixital somos especialistas na comunicación dixital e expertos na u�lización de 

recursos tecnolóxicos e medios dixitais. A nosa misión é dar a coñecer as marcas e os seus produtos na canle 

online, tendo en conta sempre o ROI (retorno de inves�mento). Un experto en Marke�ng Dixital é un experto 

en numerosas áreas deste campo: Branding Manager, Especialista en SEO, SEM, SM, UX, Analista Web, 

Traffic…

- Como chegaches a esta profesión?

Despois dun grande interese en todo o relacionado coa área de marke�ng e comportamento dos usuarios nos 

dis�ntos medios e canles, decidín empezar a montar o meu propio negocio de mone�zación online a través 

de diversos portais, conseguindo chegar a ter 30 millóns de impresións ao mes. Grazas a esta experiencia fun 

adquirindo novos coñecementos e oportunidades que me levaron ata onde estou agora. Tras o meu paso por 

IPGlobal, agora son o responsable da área dixital de Redegal, onde xes�onamos todo �po de contas en 

España e México.

- Que oportunidades de futuro representa?

Hoxe é prac�camente unha necesidade que unha empresa dispoña de presenza online. É a súa mellor carta 

de presentación. Pero non basta con ter unha web ou tenda online. Para lograr o éxito é necesario implantar 

estratexias de marke�ng adaptadas ás súas necesidades e público obxec�vo, analizar e medir os resultados e 

comezar de novo. E en todo este proceso son necesarios diversos per�s especializados en posicionamento, 

campañas publicitarias, mailing, con�dos, análises, desenvolvemento, lóxica de negocio…

-Que recomendacións lle darías a quen queira orientar o seu futuro laboral cara a esta profesión?

- Que sexa un apaixonado das novas tecnoloxías e do mundo dixital, e estea disposto a aprender cada día dun 

sector aínda por descubrir. Coñecemos moi pouco desta nova era dixital e son necesarios moitos per�s que 

lles axuden ás empresas tradicionais a adaptarse á contorna actual.
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