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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

GOOGLE ANALYTICS EXPERT - UPDATE SESSIE "WAT IS NIEUW IN
2021?" NIEUW

€ 477,95 incl. BTW

SLUIT JE AAN BIJ ONZE DIGITAL MARKETING COMMUNITY EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN! - VIRTUAL
CLASSROOM

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Google zit nooit stil. Als digital marketeer houd u continu de vinger aan de pols. Welke veranderingen komen er aan op het gebied van Analytics in 2021? Welke impact
hebben ze op uw google ads aanpak? Volg onze update sessies en blijf uw concurrenten een stap voor!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Digital Marketeers

Methodologie
Kan ik ook online deelnemen? Natuurlijk! De klassikale oefen- en coachingsessies gaan door in een Virtual Classroom. Dedocent is fysiek aanwezig in het lokaal op
de campus. U hebt de keuze: u komt ook fysiek naar het lokaal. Of u wandelt online binnen. Klinkt fantastisch? Dat is het ook!

PROGRAMMA
In deze sessie leert ualle aanpassingen en nieuwigheden in Google Ads.
Kan ik ook online deelnemen? Natuurlijk! De klassikale oefen- en coachingsessies gaan door in een Virtual Classroom. De docent is fysiek aanwezig in het lokaal op
de campus. U hebt de keuze: u komt ook fysiek naar het lokaal. Of u wandelt online binnen. Klinkt fantastisch? Dat is het ook!

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
2 sessie(s) vanaf donderdag 26/11/2020 - Online

Lesdata voor Online vanaf donderdag 26/11/2020

Contact

Datum

Startuur

Einduur

donderdag 26/11/2020

18:30

21:30

donderdag 03/12/2020

18:30

21:30

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Corona? Die bederft bij SBM uw leerhonger nooit!
Deze opleiding gaat door in een Virtual Classroom. Dat wil zeggen: de docent is fysiek aanwezig in het lokaal op de campus. U hebt de keuze: u komt fysiek naar het
lokaal. Of u wandelt online binnen.
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“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”
Eenvoudig: dan wandelt iedereen online binnen! Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt
meteen antwoord op uw vragen.
Onwennig met technologie? Hoe niet: de so ware die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om
vraagt. Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.
Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).
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