
www.wbibrasil.com.br
Agência de Comunicação Digital



WBI BRASIL

Web Business Intelligence

Porto Alegre / RS

(51) 3233.1771

atendimento@wbibrasil.com.br

Índice de Conteúdos

» 03     Quem é a WBI Brasil?                                                                                      

» 03     O que é o Curso de Google Adwords - Administração de                      

       Links Patrocinados?

»     04Certificação Google Adwords                                                                     

» 04     Objetivo do curso                                                                                           

» 06     O que será ensinado no curso da WBI Brasil?                                             

»                                           07      Quando e onde serão os próximos cursos?      

» 07     Gostei do curso e estou interessado em participar, como posso me        

       inscrever? 

Agência de Comunicação Digital



WBI BRASIL

Web Business Intelligence

Porto Alegre / RS

(51) 3233.1771

atendimento@wbibrasil.com.br

Quem é a WBI Brasil?

A WBI BRASIL é uma agência Full Service, especializada em Planejamento 

de Marketing Digital, que presta serviços de consultoria, além de 

desenvolver soluções integradas de comunicação online e aplicações 

Web para o segmento corporativo.

A empresa busca integrar o conhecimento necessário sobre Internet e 

cultura tecnológica com as últimas tendências de comunicação e 

relacionamento digital.

A WBI BRASIL é composta por uma equipe multidisciplinar formada por 

consultores experientes em planejamento de projetos de e-Commerce e 

Marketing Digital, e por especialistas certificados em Search Engine 

Optimization (SEO), Publicidade Online, Webwriting, Governança 

Corporativa, Comunicação Digital, Propaganda e Tecnologia.

A agência atua no mercado de Internet desde 2000 e desenvolve 

soluções customizadas para empresas de todo o Brasil, visando atender 

às necessidades dessas organizações no que se refere ao ambiente Web.

Mais informações sobre a WBI Brasil, acesse www.wbibrasil.com.br 
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O que é o curso de Google Adwords  
Administração de Links Patrocinados ?

O Google AdWords é a ferramenta de administração publicitária de 

campanhas de marketing que integra diversos canais e mídias da 

Internet. Tendo como diferencial a grande procura em seu mecanismo 

de busca e a parceria com mais de 80% dos sites de conteúdo na   

I n te rnet ,  acabou se  to rnando a  me lhor  so lução para                           

empresas e agências divulgarem seus serviços e produtos.

Aprenda de maneira prática a administrar campanhas de links 

patrocinados no curso Google Adwords e otimize ao máximo os 

resultados superando as metas de marketing e vendas.
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Certificação Google Adwords
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Objetivo do Curso

•Tornar o profissional que irá administrar campanhas de links 

patrocinados, 100% apto a planejar, executar e medir com SUCE$$O.

•Identificar possibilidades de negócio para sua empresa com a 

ferramenta Google Adwords. 

•Planejar campanhas de publicidade, otimizando ao máximo o retorno 

sobre o investimento. 

•Criar campanhas de publicidade na busca do Google, na rede de 

conteúdo (sites) e campanhas contextuais no Youtube utilizando o 

Google Adwords.

 

•Análise de relatórios para otimizar o desempenho das campanhas 

publicitárias no Google Adwords antes do final das campanhas.

A WBI Brasil é uma das poucas empresas no Brasil a ter o selo de 

certificação Adwords Qualified Company.
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O que será ensinado no curso da WBI Brasil ?

Manhã

1.Introdução e evolução do marketing digital

    - Objetivo

    - História

    - Evolução

    - Marketing Contextual

    - Para que serve os links patrocinados

    - Diferença entre links pagos e não pagos

    - Pesquisa – O uso dos mecanismos de busca

    - Termos básicos do Adwords

    - Soluções do Google

    - Google Analytics

    - Google Adsense

    - Google Insights

2.Investimento com retorno garantido

    - Modelo de negócio único e inovador

    - Vídeo explicativo do leilão

    - ROI

 

3.Identificando oportunidades

   - Transformando teoria em prática

4.Plano de mídia com Google Adwords

- Modelo de Plano de Mídia

- Conceitos básicos dos anúncios

- Anúncios texto

- Anúncios imagem

- Anúncios vídeo

- Anúncios gadget

- Anúncios eficientes

5.Políticas Google Adwords
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O que será ensinado no curso da WBI Brasil ?

Tarde

1.Criando uma conta

    - Configuração de conta

    - Problemas frequentes

    - Bônus

2.Criando o código de conversão

    - Monitoramento de conversões

    - Analisando os dados de conversão

    - Como funciona a captura dos dados

3.Criando campanhas

    - Possibilidades

    - Ciclo de compra

    - Estrutura

    - Criação da campanha de busca

    - Campanha contextual

    - A escolha das palavras certas

    - Campanha em canais específicos

    - Números da rede de conteúdo

 

4.Estratégias e Dicas para o sucesso de uma campanha

    - Técnicas para otimizar as campanhas

    - Correspondência de palavra-chave

    - Estado do anúncio

    - Como ter uma página de boa qualidade?

    - Critérios para usar para criar campanhas

5.Revisão e Apresentação das campanhas de links patrocinados

    - Editor Adwords para revisão da campanha

6.Análise de Relatórios para tomada de decisão

    - Central de relatórios

    - Relatórios mais importantes

7.Anti-cases
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Quando e onde serão os próximos cursos?

Os cursos de  Google Adwords –  Administração de  Links  Patrocinados 

são   presenciais  e  localizados   em   São   Paulo,   Rio  de Janeiro,  Rio    

Grande  do   Sul,   Santa   Catarina,    Paraná,   Distrito  Federal,    Minas   

Gerais,  Pernambuco  e  Bahia.
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Gostei do curso e estou interessado em participar, 
como posso me inscrever?

Passo 1 – Escolha a cidade em que deseja fazer o curso, clicando no 

link: http://www.wbibrasil.com.br/curso/administracao-google-adwords

Passo 2 – Escolha a forma de pagamento

Passo 3 – Preencha o formulário de Pré-Inscrição

Passo 4 – Você receberá um e-mail de confirmação da sua inscrição 

com todos detalhes do curso.

Para mais informações, entre em contato conosco:

Telefone: (51) 3233-1771

Email: cursos@wbibrasil.com.br
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