
    

 

 
Szanowni Państwo, 
 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – jako instytucja wspierająca rozwój mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie on-line w formie webinarium pt. 

 

„Konfiguracja kampanii Google Ads  

na żywo z omówieniem” 
 

 

Webinarium poprowadzi pan Adam Grabowski – założyciel szczecińskiej agencji marketingu 

internetowego Wild Moose. Ekspert od marketingu Internetowego – przygotowuje kampanie, dopasowane 

do indywidualnych potrzeb, w wyszukiwarce Google, mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube. 

Analityk internetowy z ADHD, a to oznacza, że prowadzone przez niego kampanie są szybkie i trafne. 

Wielbiciel golfa, biegania i analityki. Dla niego liczby to magia, gdyż pokazują jak poezja nasze pragnienia. 

Od 2013 roku Wild Moose ma status Google Partner.  Jednym z warunków otrzymania tego statusu było 

osiągnięcie wysokiej jakości kampanii marketingowych - ich reklamy są bardziej skuteczne w porównaniu  

do konkurencji. W tym roku jako jedna z nielicznych agencji w Polsce, dostała  

się do programu Google Rising Stars, skierowanego do najdynamiczniej rozwijających się firm. 

 

Na podstawie elektronicznej listy obecności na szkoleniu, uczestnicy będą mogli wygenerować 

zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach. 

 

Szkolenie odbędzie się 18 czerwca 2020r. (czwartek) w godzinach od 13.00 – 14.30. 

 

Webinarium odbędzie się przy użyciu platformy Zoom. Platforma Zoom jest niezależnym  

od organizatora narzędziem wykorzystywanym do przeprowadzania szkoleń przez PFP, stąd w kwestiach 

problemów technicznych m.in. z zakładaniem konta, prosimy o kontakt bezpośrednio z jego dostawcą.   

Link do pokoju zostanie przesłany do zaakceptowanego uczestnika w osobnej wiadomości e-mail.  

 

 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej 

Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na webinarium jest możliwa tylko  

za pośrednictwem formularza. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22,  

e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl. 

  

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania  

się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
mailto:p.pinkowska@pfp.com.pl
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp

