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Godt i gang med Google AdWords Thomas Jaskov Hent PDF Forlaget skriver: Google AdWords er verdens
største online markedsføringsværktøj, og det kan være en enorm hjælp til dig, som ønsker at udvide sin

kundebase - det er den ultimative måde at målrette sin markedsføring uden at prisen eksploderer. 

For mange virker det dog som en uoverkommelig opgave at gå i gang med online markedsføring - men det
behøver det bestemt ikke at være. Med dette hæfte i hånden får du en trinvis indføring i alt det basale:
hvordan du opretter en konto, hvordan du skriver en fængende online annonce og hvad du bruger en

søgeordsliste til. Men du bliver også introduceret til mere avancerede funktioner, som hjælper dig med at
optimere dine annoncer mest muligt.

Google AdWords indeholder enormt mange muligheder, og med dette hæfte kommer du hurtigt i gang. 
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