Kursus Google Ads mengajarkan teknik beriklan pada pelaku usaha untuk meningkatkan nilai
penjualan produk/jasa yang ditawarkan ke konsumen

Materi Kursus
PERTEMUAN KE :

MATERI KURSUS

RINCIAN MATERI

±1

 Pengenalan
Google Ads

 Peserta

±2

 Teknik
Membuat
“Killer Ads”

 Di pertemuan ini akan fokus diajarkan

kursus
akan
diajarkan
mengenai
konsep
fundamental
mengenai sistem beriklan berbasis PPC
dengan Google Ads. Pada materi ini ada
beberapa hal yang akan diajarkan yakni
: Pentingnya penggunaan Google Ads,
Dimana saja iklan akan tayang,
Membuat akun Google Ads, hirarki
akun Google Ads, Membuat Campaign
dan Teknik pembuatan Ad Groups

mengenai teknik membuat iklan yang
mampu menarik perhatian konsumen.
Adapun materi yang dipelajari meliputi
: Memahami anatomi Google Text Ads,
Melihat dan menganalisa berbagai
contoh
iklan
Google
Ads,
Mempersiapkan sales script untuk
masing – masing iklan, Praktek
membuat iklan sesuai keperluan.

 Setelah iklan selesai dibuat, maka pada
pertemuan ini juga akan diajarkan
melakukan settingan billing

±3

 Menyempurna
kan Campaign
dan Split Test

 Pada tahapan ini, peserta kursus akan
diajak berdiskusi mengenai progress
iklan yang telah dibuat, lalu berikutnya
akan diajarkan untuk menyempurnakan

PERTEMUAN KE :

MATERI KURSUS

RINCIAN MATERI
campaign, ad group dan iklan. Selain itu
pada pertemuan ini apak diajarkan juga
teknik split test pada sisi ad group level,
ads level dan yang lainnya guna
mendapatkan format iklan yang sesuai
untuk produk / jasa.

±4

 Reporting
 Review

 Di pertemuan ini peserta kursus akan
diajarkan untuk membaca laporan hasil
google ads, dimana berdasarkan
pemahaman
tersebut
proses
memaksimalkan iklan pasti akan
terlaksana dengan baik

 Pada pertemuan 4 ini juga diadakan
review terhadap semua materi dan juga
sharing pengalaman berkaitan dengan

proses penggunaan Google Ads

BIAYA KURSUS
Kelas Regular

Rp.1.000.000,-

Kelas Privat

Rp.4.000.000,-

KETERANGAN
Untuk materi ini tersedia juga kursus privat online atau jarak jauh dengan
menggunakan teknik video conference, biaya serta ketentuan belajar sama seperti
privat di tempat kursus. Info lebih lengkap WA : 081338582348

MODUL PDF & VIDEO
Peserta kursus akan mendapatkan materi dalam bentuk video tutorial, pdf serta video
live di kelas.

MODUL PDF & VIDEO
Materi tesebut boleh dicopy untuk dibawa pulang dan jika ada kendala saat berlatih
dirumah, peserta kursus boleh bertanya kepada instruktur atau bahkan datang
langsung ke tempat kursus.

PERSYARATAN
Calon peserta harus sudah memahami dasar komputer misalnya: Penggunaan
windows, mengetik, membuat folder, penggunaan penyimpanan ekternal dan
pencetakan dokumen, dasar internet.

Selain itu, setiap calon peserta wajib memiliki website berisi informasi
produk/jasa yang akan diiklankan. Pastinya mereka juga harus mampu
memaintenace (Menambah, Memperbaiki dan Menghapus konten) webnya
masing-masing

