
 
 
 

 Analytics -ו Adwords -לסדנת ההסמכה הרשמית סילבוס 
 יופה דןמרצה: 

 

 אודות הקורס

 המקצועי לעולם" באינטרנט ושיווק אתרים קידום" מקורס ישיר מעבר אפיקא אקסטר מעניקה, לראשונה
 והפרסום האנליזה עולם של הדגל תוכנית, Google Partners מבחני למגוון רשמית הכשרה בעזרת

 יוצאי לכל מעניקה זו רשמית חותמת. האינטרנט בתחום וליועצים דיגיטליים שיווק למקצועני המיועדת
 . Analytics -ו PPC כמנהלי המקצועי בעולם גוגל מטעם פתיחה נקודת הקורס

 
  PartnersGoogle -ל ההכשרה יתרונות

 ויקבלו גוגל של ההסמכה בחינות את יעברו אשר משווקים: גוגל מטעם רשמי שותף סטטוס קבלת. 1
 שהיועץ המעיד Google Partner תג את כולל זה סטטוס .שותף לסטטוס זכאות לקבל יוכלו הסמכות

 .גוגל של האנליזה בעולם ביותר המתקדמות בתוכנות ומומחיות מיומנות הפגין

 בחיפוש יופיעו Premier Partner או Google Partner בתג שמחזיקים שותפים: חדשים לקוחות השגת. 2
. ושיווק פרסום סוכניות למציאת גוגל של הרשמי החיפוש מנוע שהוא Google, של המוסמכים השותפים
 לעזור שיכולות סוכנויות למצוא כדי Google של המוסמכים השותפים בחיפוש משתמשים מפרסמים

 .שלהם לאתר הנוגע ובכל המקוון בפרסום להם

 ולאירועים גישהלהדרכות מקבלים שותף בסטטוס שמחזיקים ויועצים סוכנויות Google: עם תקשורת. 3
 ללקוחות להפיץ שניתן AdWords של פרסום שוברי מקבלים הם, בנוסף. מכך יותר ואף גוגל של נוספים

 . קיימים וללקוחות פוטנציאליים

 
 המבחנים על

 יסודות בחינת את לעבור נדרש, Adwords למוסמך להפוך כדי. אונליין נערכים Google Partners מבחני
Adwords של האחרות מהבחינות אחת וכן Adwords המידה ברשת – פרסום או החיפוש ברשת פרסום 

 בכל 80% של עובר ציון נדרש. שאלות 100 על למענה דקות 120 בחינה כל משך. במובייל פרסום או
 90 בת יחידה בחינה לעבור יש Analytics למוסמך להפוך כדי. אלו בחינות 4 לכל מכשירה זו סדנה. בחינה
 . 80% של עובר ציון נדרש. שאלות 70 -לכ דקות

 .העברית בשפה המבחנים את לבצע ניתן

 

 



 
 
 

 מטרות הקורס

 המיועדת והפרסום האנליזה עולם של הדגל תוכנית ,Partners Google מבחני למגוון רשמית הכשרה
 האינטרנט בתחום וליועצים דיגיטליים שיווק למקצועני

 
 למי מיועד הקורס

 מוענק אשר הלימוד בסיס ".באינטרנט ושיווק אתרים קידום"ל המשך כקורס לסטודנטים מיועד הקורס
 .בשנית יועבר ולא זו סדנא מעבר למען הכרחי" באינטרנט ושיווק אתרים קידום" בקורס

 
 דרישות הקורס

 דם בקידום אתרים ושיווק באינטרנט.ניתן להירשם לסדנה בהינתן בסיס לימוד מקורס קו

 .יש להגיע לשיעורים עם מחשב נייד

 .מהמפגשים 80% של לנוכחות בכפוף, אקסטרא מטעם תעודה תוענק הקורס לבוגרי

 
 אודות המרצה

 מהסטארטאפ חלק כיום. אינטרנט אתרי וקידום לבנייה שבבעלותו TT2X בחברת ווב מפתח הינויופה,  דן
 היה בעברו. מסחריות חברות למספר אסטרטגי ויועץ, ClickTale-ב גולשים התנהגות מומחה", גסטי"

 הפלטפורמה להנגשת" שלי שטראוס" פעילות על אחראי, אוורסט ההשקעות בקרן ומידען פיננסי אנליסט
 .8200 ביחידה אינטרנט וחוקר, קצה למשתמשי האינטרנטית

 

 פירוט תכני הקורס )סילבוס(

 Google Adwords - 01שיעור 

 גוגל של ההסמכה מבחני עם הכרות 
 של ההסמכה מבחן GOOGLE ADWORDS – מבוא 
 המערכת יסודות על חזרה 
 החיפוש ברשת פרסום: 

o מחיר והצעות תקציבים חישוב, החיפוש לרשת קמפיינים הגדרת 
o ואופטימיזציה, רציף מעקב, הביצועיים מדידת, רבים קמפיינים ניהול 

 Google Adwords - 02שיעור 

 המדיה ברשת פרסום 
o מחיר והצעות תקציבים חישוב, המדיה לרשת קמפיינים הגדרת 



 
 
 

o ביצועים של ואופטימיזציה מדידה, המדיה ברשת קהלים הגדרת 
 במובייל פרסום 

o למובייל] ואופטימיזציה מדידה, ומיקוד מחיר הצעות 
 מבחן וסימולציית לדוגמא שאלות תרגול 

 Google Analytics - 03שיעור 

 ב  מתקדם לשימוש ההסמכה מבחן- Google Analytics -  מבוא 
 המערכת יסודות על חזרה 
 בסיס ועקרונות המערכת תכנון 
 נתונים ואיסוף ודסקטופ מובייל אתרי על יישום 
 המערכת של מתקדם וניהול הגדרה 

 בחינות על ומעבר  AnalyticsGoogle - 04שיעור 

 מתקדמים נתונים וייחוס המרה 
 ומאפיינים ערכים, דוחות 
 מבחן וסימולציית לדוגמא שאלות תרגול 

 
 למבחני הכנה  Google Partnersוהרשמה 
 בתעודת להשתמש כיצד  Google Partnersעבודה חיפוש/עסק הקמת למטרת 

 

 לו"ז הקורס

 שעות יום תאריך מפגש
 21:30 - 18:00  א  09/12/2018 1
 21:30 - 18:00  א  16/12/2018 2
 21:30 - 18:00  ה  27/12/2018 3
 21:30 - 18:00  ה  03/01/2019 4

 
 


