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           Minőség… 
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VÁLLALATI FACEBOOK 

ÉS GOOGLE ADS (ADWORDS) 
KAMPÁNYOK A GYAKORLATBAN 

Előadóink: 
 

Klausz Melinda (FB) 
közösségi média specialista 
 
 

Molnár Dániel (Google Ads) 
PPC senior manager 
 
 
Időpont és helyszín: 

2019. május 27-28. hétfő- kedd 
9 -16.30 óráig. 
Regisztráció 8.00 órától. 

Hotel Hungária City Center **** 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 

 
Részvételi díj: 
 
50 000 Ft + áfa / fő / nap 
Ebéd igényelhető: 3 990 Ft + áfa/ fő / nap 
 
Mindkét napra jelentkezem:        � 
 
Csak a FB napra jelentkezem:        � 

Google Ads napra jelentkezem:     � 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, melyek 
közterheit a résztvevő cégének kell 
megfizetni. Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt 
követő lemondás esetén a részvételi díj 
50% + áfa költségét adminisztrációs 
díjként számlázzuk. Lemondás hiányában 
a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat  
a www.systemmedia.hu honlapon találja. 

  

Ajánló: 

A jól beállított Facebook vagy Google Ads (Adwords) hirdetés 
hatékony, olcsó, mérhető, tesztelhető és alacsony a szórása. 
Miért fizetne ügynökségnek, ha cégen belül Ön is elsajátíthatja a 
két leghatékonyabb online hirdetési rendszer használatát? Két 
napos gyakorlati hirdetési szemináriumunk segítségével 
tapasztalt szakértőinktől tanulhatja meg a Facebook és Google 
Ads hirdetések – ma még kevesek által alkalmazott – trükkjeit és 
újdonságait lépésről lépésre kiscsoportos tréning keretén belül. 

 
Témakörök: 

ELSŐ NAP (05.27.) – GOGLE ADS (ADWORDS):  Hogyan kerülhetsz  a 
Google találati lista elejére (a fizetős Google Ads szekcióban) ▪ 
Miként jeleníthetsz meg hirdetéseket ▪ Google Ads account ▪ Milyen 
hirdetéseket kezelhetsz ▪ Az egyes targetálási lehetőségek trükkjei ▪ 
Milyen elvek mentén hozz létre hirdetéscsoportokat (adgroupokat) ▪ 
Miként kell optimalizálni egy kampányt ▪ Hatékonyság mérése ▪ Főbb 
mérőszámok és viszonyulásai ▪ Hogyan viszonyul a PPC a többi 
hirdetési csatornához 
MÁSODIK NAP (05.28) – FACEBOOK: A mérés ellenőrzése, beállítása 
(FB pixel) ▪ Kampánybeállítások, konverziók mérése ▪ Haladó célzási 
beállítások ▪ Geográfiai célzás ▪ Egyéni célközönség létrehozás ▪ 
REMARKETING ▪ RETARGETING ▪ Hirdetéssorozat költség-, ütemezés 
és elhelyezés beállításai, licitstratégia ▪ Haladó kreatívok létrehozása 
▪ Különleges (keveset használt) kampánymegoldások ▪ FB hirdetési 
szabályok ▪ Kampányok kiértékelése és jelentések beállításai ▪ 
Kampány optimalizálás ▪ Hirdetések optimalizálása ▪ Licitek, gyors 
módosítás ▪ Tesztelések ▪ Facebook Business Manager és beállításai ▪ 
Ötletek FB kampányokhoz 
 

JELENTKEZÉS      „FACEBOOK – GOOGLE ADS”    2019.05.27-28. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 

Cégnév:  .........................................................................................
 

Cím:   ..........................................................................................
 

Jelentkező neve:   ............................................................................
 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ..........................................
 

Telefon:  ...............................  Fax:  ..............................................
 
 

Kérek ebédet:  �               A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 
 

E-számlát kérek:    �       E-mail cím: …………………………………………………….…………… 
 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint, hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.  
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
Kelt: 2019……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


