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Formação totalmente online, simples e prática, para rapidamente saber como investir na mais
eficiente plataforma de publicidade online.

  

INSCRIÇÃO EM:  www.bit.ly/googleadwordsexpress

  

Muitos profissionais ou empresas ainda não investem em publicidade no Google, porque
acham complicado criar anúncios eficientes ou têm receio de não ter retorno. Esta formação
dirigida a iniciantes neste tema, pretende mostrar como o pode fazer passo a passo. Para os
mais experientes, é consensual que o retorno é enorme e supera os meios tradicionais ou
outras plataformas de anúncios. Comece já a obter mais clientes para o seu negócio!

      

  

PROGRAMA:
    - Definição de estratégia e website
    - Vantagens do AdWords, criação e estrutura de conta
    - Criar e configurar a primeira campanha
    - Escolha de palavras chave essenciais e avançadas
    - Índice de Qualidade, para obter anúncios ao mais baixo custo
    - Criar anúncios com retorno
    - Extensões de anúncio, para obter mais visitas e relevância
    - Criar banners atrativos facilmente
    - Dicas para aumentar conversões
    - Landing Pages; criar páginas de destino que convertem em resultados
    - Segmentação e otimização de anúncios
    - Inserção de palavras chave: torne os seu anúncios mais relevantes
    - Remarketing: faça vendas cruzadas, upselling ou recupere clientes perdidos
    - Conversion Tracking: medir com rigor o Retorno do Investimento
    - Relatórios para acompanhar evolução das suas campanhas
    - Introdução ao SEO: Search Engine Otimization
    - Outras ferramentas Google fundamentais
    - Dicas simples para obter melhores resultados
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INVESTIMENTO: 59€

  

OFERTA: 60€ Voucher Google AdWords para começar a sua primeira campanha no Google.

  

No final do curso é emitido certificado.

  

DATA: Pode começar quando desejar e fazer ao seu ritmo nos dias e horários que desejar.

  

DESTINATÁRIOS: Qualquer pessoa ou empresa interessada em anunciar os seus produtos ou
serviços de forma eficiente.

  

REQUISITOS:
    Criar conta Google.

  

METODOLOGIA:
    O curso será totalmente online, com sessões vídeo em tempo real e gravados,
complementados com plataforma de e-learning que terá acesso ilimitado.

  

FORMADOR:
    Vasco Marques
    MBA com especialização em e-Business
    Formador e profissional com muita experiência em Marketing Digital 
    Profissional certificado Google
    CV completo em www.vascomarques.net/cv

  

Formação gerida pela empresa Web2Business  www.w2b.pt

  

Mais cursos online em:
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    www.cursos-online.pt
    www.youtubevideomarketing.pt
    www.web2business.pt
    www.cursowordpress.pt
    www.cursomarketingdigital.pt
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