
“MARKETING, AHOGY MÉG SOHASEM LÁTTAD!”

AdWords
&kampány létrehozás

menedzselés

A jelenlegi gazdasági környezet már nem teszi lehetővé azt, hogy feleslegesen olyan reklámokra költsd a pénzed, 
amelyek vagy bejönnek, vagy nem! Elmúltak azok az idők, amikor a marketing költség fele kidobott pénz volt. Én egy olyan 
módszert mutatok neked, amely teljesen más megvilágításba helyezi a marketinget és minimálisra csökkenti annak az  
esélyét, hogy marketingköltséged az ablakon kidobott pénz legyen!

Magyarországon a leglátogatottabb oldal a Google.hu, az emberek 70%-a erről a weboldalról jut el egy másik honlapra, 
hogy megtalálja azt a terméket, vagy szolgáltatást amit keres. Lehet, hogy jelen pillanatban ez még a konkurenciádat
jelenti! Azonban, ha eljössz erre az egész napos workshopra, akkor garantálom, hogy hamarosan a Te oldaladra is nagy 
számú látogató fog érkezni a Google-ról, ráadásul minimális összegért.

Ha ismered már a Google Adwords szolgáltatást, akkor bizonyára Te is azt tapasztaltad, hogy valamennyire hatékony, 
de csak 1–2%-os az átkattintási arány a hirdetésekre, ami azt jelenti, hogy száz potenciális vevőből mindössze csak  
egy–kettőt sikerül a weblapodra csalogatni. A workshop keretében megismertetlek azzal a módszerrel, amellyel 
Te is 10-15%-os átkattintási arányú hirdetéseket tudsz írni anélkül, hogy a licitet drasztikusan megemelnéd. 
Sőt, sok esetben még csökkenteni is lehet az egy látogatóra eső költséget.

HA ELJÖSSZ AZ ELŐADÁSRA, A KÖVETKEZŐKET BIZTOSAN MEGTANULHATOD

 » Hogyan mérd fel a piacodat, azaz mire és mit  
 keresnek azok az emberek akikből vevőid   
 lesznek. 

 » Merre megy a világ, azaz mely szavakra nőtt  
 meg a keresések száma az utóbbi időben   
 legjobban. 

 » Hogyan határozd meg azt, hogy a konkuren 
 ciád mennyire erős, és mire fókuszál. Miután  
 felmérted a konkurenciádat készen állsz rá, hogy  
 lecsapj a vevőire! 

 » Létrehozzuk az első Google Adwords   
 kampányt és megvizsgáljuk, hogy miért 
 NEM fog működni! 

 » Megtervezzük a teljes Google Adwords   
 kampányt és létrehozzuk az első valóban  
 működő hirdetésedet!

 » Beállítjuk ez első hirdetésedet, hogy már az  
 indulásnál erős pozícióban legyél.

 » Megtanuljuk finomítani a hirdetéseket,hogy  
 egyre hatékonyabb legyen, tehát  
 minél kevesebből minél több ügyfeled   
 legyen, folyamatosan. 

 » Működő tippeket és trükköket veszünk át  
 a bizonyítottan hatékony kampányokból. 

 » Megtanuljuk gyorsan menedzselni  
 a hirdtéseket, hogy minél kevesebb időd 
 menjen  el a napi feladatok ellátásával! 

 » Kampánytervezés felhasználói aktivitások   
 alapján! Kampányunk optimalizálása
  a tényleges feliratkozásokhoz,  
 vásárlásokhoz mérten. 

 » Bónusz kampánytervezés webáruházak részére:  
 Mit tegyünk, ha több ezer termékünk van?

 » Megnézzük mások kampányait különböző  
 témákban kinek hol jelenik meg a hirdetése  
 és miért lehet ott? 
 

 » Megtanulunk fókuszálni, megtanuljuk, hogy az  
 emberek miért nem kattintanak a hirdetésedre,  
 és hogyan lehet rávenni őket, hogy kattintsanak! 

 » Szélesítjük a látókörünket, akár több száz   
 weboldalon van még lehetőségünk   
 költséghatékonyan megjelenni.
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Ha úgy döntesz, hogy szeretnéd végre kivenni jogos részed az egyre bővülő online piacból és a válság ellenére 
szeretnél növekedni, akkor gyere el a workshopra és tanulj meg felépíteni egy profi vevőcsalogató marketing gépezetet.  
Ha még nincs weboldalad, vagy éppen készül, akkor is érdemes részt venned, hiszen a tudás nem vész el. Biztos vagyok 
benne, hogy az előadás után minden eddiginél jobban szeretnél majd weboldalt vagy webáruházat.

JELENTKEZÉS   

    Dudás Bernadett,  
    dudas.bernadett@webseo.hu 
    061–240–2941
HELYSZÍN    
    Hotel Glória, 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 22
IDŐPONT 
    2009.11.25   09:00 
    regisztráció:   9:00-9:15 
    várható befejezés:  17:00
RÉSZVÉTELI DÍJ

    2009.11.18-ig beérkezett befizetés esetén:  39.900 Ft+Áfa   
    2009.11.18 után beérkezett befizetés esetén: 49.900 Ft+Áfa

AJÁNLJA WORKSHOPUNKAT PARTNEREINEK ÉS 20% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK MINDEN 
EGYES RÉSZVÉTEL UTÁN, DE NE HAGYJA HOGY KONKURENCIÁJA TUDOMÁSÁRA JUSSON!

A résztvevők száma korlátozott, maximum 15 fő, a helyeket a beérkezett befizetések sorrendjében töltjük fel!
Túljelentkezés esetén alternatív workshop időpontokat javasolnak a szervezők, vagy 8 napon belül visszafizetik 
a részvételi díjat.

Minden résztvevő számára kellő méretű asztal biztosított, így notebookkal is kényelmesen látogatható a workshop,  
sőt ajánlott a notebook használata. A teremben ingyenes wifi működik, de kérjük aki tud hozzon saját mobil internetet 
is, a biztonság kedvéért.

A SZÜNETBEN SVÉDASZTALOS MENÜVEL ÉS KÁVÉVAL VENDÉGELJÜK MEG LÁTOGATÓINKAT!

A Google AdWords Workshop előadója Horváth Ernő,  
a webáruházak fejlesztésére, üzemeltetésére és online  
marketingre specializálódott WebSEO Kft. ügyvezetője.


