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BV&T opleiding & advies 
Training Adwords Effectief Leren in de Praktijk

Training Informatie
Met een AdWords-advertenties bereikt u zeer
doelgericht en op korte termijn uw specifieke
doelgroep. In deze training krijgt u alle facetten die
nodig zijn om een effectieve campange op te zetten.
De docent is een Google Veteraan en weet u in korte
en effectieve tijd klaar te stomen. U zult de kosten laag
houden omdat BV&T beschikt over geavanceerd
software genaamd IPMsolution.  Beheers optimaal de
campange en bekijk via www.ipmsolution.nl direct hoe
effectief u de campange hebt opgezet.Tijdens de
training Google AdWords maakt u doelgerichte
AdWords-advertenties en genereert u bijbehorende
zoekwoorden. Wij laten u alles zien en dat in een
volledige dag.

Vraag nu nog een prijsopgave / offerte aan voor een
mooie aanbieding.

Programma

» Opzetten van Campagnes
» Advertentiegroepen
» Instellingen
» Adwords Advertenties
» Zoekwoorden Instellen
» Doelgroepen Instellen
» Advertentie-extensies
» Automatische Targets
» Controle via IPMarketing
» Kosten verlagend werken
» Weet wie op uw advertentie klikt

Resultaat
De training is zeer praktijkgericht omdat wij over uw
schouder meekijken. U krijgt door middel van een
efficient en aantrekkelijk programma actuele kennis
aangereikt. U kunt deze kennis direct in de praktijk
toepassen omdat wij tijdens de training direct
meekijken met uw eigen campagne. Onze docenten
zijn Google AdWords-gecertificeerd. De training wordt
verzorgd op uw locatie (organisatie) vanaf 1 tot  met
maximaal 8 deelnemers, waardoor u veel persoonlijke
aandacht van uw trainer krijgt.

Na de training houdt u contact met Gerdinand
Boerman en kunt u altijd om zijn advies blijven vragen.

Maximaal resultaat
In de training Adwords Effectief Leren in de Praktijk
vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en
rollenspelen vormen de basis van al onze trajecten.
Door de unieke juiste match, sluit de onderwerpen in
de training direct aan bij uw dagelijkse praktijk.
Hierdoor behaalt u meer resultaat na de training. U
zult de omgang met de trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze training Adwords Effectief
Leren in de Praktijk bepalen wij met u het startniveau
door middel van een doelstellings of intake gesprek.
Ook bespreken wij het beoogde eindniveau met u.
Tevens bestaat de mogelijkheid om het niveau van een
gehele afdeling of organisatie te laten bepalen of
functieprofielen te voorzien van kenniseisen. Hiervoor
heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
999,-
178,-
1 / 6

1177,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de
Adwords Effectief Leren in de Praktijk in te zetten hoe,
wanneer en waar u het nodig hebt. De agenda wordt
bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid Boerman

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.com.
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