
Google Adwords
Bli en Google AdWords-expert!
Om du inte har verktygen och färdigheten att hantera din egen framgångsrika 
Google AdWords-kampanj, kommer du att fortsätta att förlora kunderna till 
din konkurrent.

När du har slutfört denna kurs kommer du att kunna skapa, utveckla och 
optimera en professionell Google AdWords-kampanj som skickar trafik av hög 
kvalitet till din webbplats dygnet runt, 7 dagar i veckan.

Vi leder dig genom de viktigaste aspekterna av Google AdWords med en 
tydlig, steg-för-steg-strategi. Genom att följa med mig ser du hur enkelt, 
roligt och effektivt Google AdWords kan vara.

Stockholm & Göteborg

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

2 dagar (09-16)

Max 6 personer. Totalt pris 40 000 SEK exkl. moms

I eran företagslokal  (Stockholm & Göteborg)

Bokningen sker av er senast 4 veckor innan önskad kursstart via mail.



Målgrupp
Utbildningen riktar sig till Marknadsansvariga, PR-ansvariga Webbredaktörer, 
Kommunikatörer, Skribenter, Webmasters/webbansvariga, Contentansvariga, 
Content Managers, Marknadskommunikatörer.

Kursmål

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha:

• Så här ställer du in ditt AdWords-konto från början
• Teorin bakom framgångsrik online-annonsering
• Vilka nyckelord är och hur du använder dem till din fördel
• Hur du ställer in konverteringsspårning och hur du spårar telefonsamtal från din 

webbplats
• Hur man spårar försäljning, intäkter och formulärinlämningar med Google  

AdWords
• Hur du kan dra fördel av konkurrentrapporter och kunddata i dina kampanjer
• Hur man skriver och A / B testar dina annonser
• Hur du höjer kvalitetsresultatet och minskar kostnaden per klick
• Hur du strukturerar ditt konto, kampanjer, annonsgrupper och sökordslistor för 

bästa resultat
• Hur man analyserar nyckelorddata i Excel för att få djupare inblick i dina data
• Hur man använder verktyg som SEMrush och Optmyzr för att automatisera dina 

optimeringsuppgifter och köra bättre analyser
• Så övervakar du kampanjresultatet regelbundet
• Hur du hittar problem i ditt konto och vad du behöver göra för att åtgärda det
• Hur man förstår dina kunder från en psykologisk nivå



• Introduktion till Google-annonser
• Skapa och ställa in vårt första Google Ads-konto
• Strukturera dina annonsgrupper som en professionell
• Hur man skriver mördningsannonser i Google-annonser!
• Ställa in din AdWords-fakturering
• Nyckelord i djup - Hjärtslag för ditt konto
• Kontostruktur - Hur man strukturerar  

annonsgrupper som en proffs
• AdWords-auktionens otroliga dynamik
• Utöka och förfina dina kampanjer
• Negativa nyckelord - Din största allierade
• Att göra dina annonser ostoppbara med flera annonsutökningar
• Remarketing - Ditt hemliga vapen att  

konvertera som en chef
• Att hålla reda på vinsterna med  

konverteringsspårning
• Lönsamma budgivningsstrategier
• Använda AdWords-skript för att förbättra prestanda och öka  

optimeringshastigheten

Kursupplägg



 Kommunikation och Brand   -   Programvara

Ledning och Styrning   -    Programmering   -    Ekonomi

Information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

ZoCom
Inom ZoCom har vi lång erfarenhet av stora och komplexa utbildningsinsatser ut 
mot företag, myndighet, universitet, yrkeshögskola, kommun och skola. 

 ZoCom är i grunden en digital fullservicebyrå som skapar affärsnytta med hjälp av 
strategi, pedagogik, kreativitet och teknisk expertis. Vi har med åren blivit en stark 
utbildningsleverantör inom flera områden. Med erfarna lärare direkt från näringsliv 
och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar inom;


