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Wat is Google Analytics ?
Google Analytics is een gratis online tool van Google om statistieken van een website te
verzamelen en weer te geven in verschillende grafieken, tabellen en andere overzichten. Het
doel van deze tool is de websitebeheerder inzicht te geven in bezoekersstromen,
verkeersbronnen en conversies op de website.
Zo is het niet alleen mogelijk om het aantal bezoekers te zien, welke pagina’s zij bezoeken en
waar ze vandaan (land/regio) komen. We kunnen ook zien hoe ze op de website gekomen
zijn, welke pagina zij als eerste bekijken, hoe het vervolg van het bezoek er uit ziet en veel
meer.
Interpreteren we de gegevens (data) correct kunnen we die gebruiken voor concrete
website én campagne-optimalisatie.

Resultaat
Na de training ben je in staat om:







Google Analytics te activeren voor je website(s);
je kent de belangrijkste mogelijkheden van het werken met Google Analytics;
de vele vormen van data te vertalen naar verbeteringen voor je website en
campagnes;
analyses en uiteenlopende rapportages te maken;
je weet hoe je Google Analytics optimaal inricht voor je doelen;
je bent in staat mogelijkheden tot verbetering te signaleren aan de hand van
analyses.

Je hebt alle handvatten om aan de slag te gaan met je eigen Google Analytics Account en
weet die in te zetten ter verbetering van je website.

Voor wie ?
Voor iedereen die Google Analytics wil inzetten voor websiteverbeteringen op basis van
bezoekersgedrag en websiteprestaties.
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De belangrijkste terminologie en introductie
Analytics Accountstructuur beheren & koppelen aan je website
Kennis van de diverse functionaliteiten
 grafieken en tabellen lezen
 waar komen bezoekers vandaan en waarom ?
 inzicht in klikpaden en bezoekersstromen
 waar haken bezoekers af en waarom ?
Doelen formuleren, instellen en resultaten meten
De valkuilen van webstatistieken
Formuleren van verbeterkansen
Rapportages maken
Filters instellen en aparte profielen maken
Dashboards maken
Google Analytics & Zoekmachine-optimalisatie
 conversie-optimalisatie
 zoekwoorden-optimalisatie
Het koppelen van Google Adwords en Google Analytics
Google Analytics en de privacywetgeving.

Studiewijze
Het is mogelijk om de training zowel klassikaal, in-company of online (in eigen tempo) te
volgen.
Klassikaal is de lesduur 1 dag en start om 10:00uur tot ongeveer 16:00uur. De maximale
groepsbezetting is 6 personen.
Wil je weten welke vorm het best bij jou past, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons
op via:
info@qwain.nl
06 – 128 65 659
Voor de laatste nieuwtjes :
https://qwain.nl/
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