Google Adwords Basics
CMM training

'Leer je hoe je relevante
Adwords campagnes maakt' '

In 1 dag leer je hoe je relevante Google Adwords
campagnes maakt om meer bezoekers en conversies te
realiseren.

In deze training leer je meer over het bepalen van de juiste
zoekwoorden, het schrijven van aantrekkelijke advertenties
en waar een goede landingspagina aan moet voldoen.

Google AdWords biedt enorm veel mogelijkheden om
advertenties te tonen aan relevante doelgroepen. Een
Adwords campagne maken is niet zo moeilijk, maar de
grote uitdaging is hoe je campagnes relevant, effectief en
kosten efficiënt inzet.

Je bent na deze basistraining in staat om zelf goede en effectieve Google AdWords op te zetten en weet waar je op moet
letten bij het monitoren en optimaliseren van je campagnes.
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Google Adwords Basics
CMM training

Doelgroep
De Google Adwords basis training is geschikt professionals die zelfstandig een Google Adwords campagne willen
opzetten, monitoren en optimaliseren om op een effectieve
manier meer bezoekers en conversies te realiseren.

Doel
Basis vaardigheden verkrijgen voor het aanmaken, monitoren en optimaliseren van effectieve Google Adwords campagnes. De kennis is direct toepasbaar in de praktijk.

Lesoverzicht en onderwerpen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introductie Google Adwords
Uitleg van belangrijkste Adwords begrippen
Aanmaken van een Google Adwords account
Correct instellen van campagne instellingen
Relevante zoekwoorden ontdekken en bepalen
Effectieve advertentieteksten schrijven
Advertentie extensies instellen
Best practices voor goede landingspagina’s
Conversies instellen en meten
Tips & tricks m.b.t. het managen en optimaliseren
van campagnes

Benodigde voorkennis
Voor deze training is geen ervaring met Google
Adwords nodig.

Certificering
Na deelname aan de cursus krijg je een certificaat van
deelname. Je kan er ook voor kiezen om zelf voor de officiële
Google Adwords certificering te gaan, waarvoor je bij Google
examens kunt doen. De kennis en ervaring die je op hebt gedaan vanuit deze cursus vormt voor ‘AdWords Fundamentals’
een goede basis.

Cursusduur:

1 dag

Lestijden:

10.00 -17.00 uur
(incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Presentatie-slides met de
belangrijkste theorie.
Kosten:

Zie de CMM cursussen prijslijst
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