
Descripció:
Hi ha gent que pensa que l’eina publicitària de Google només s’adreça a qui ven 
productes d’alt consum, però realment és una eina estratègica per dur a terme 
accions locals i mòbils a les indústries culturals i en qualsevol país del món. 
Definirem quin profit pot extreure una empresa del sector cultural a fer campanyes 
publicitàries a Google Ads. Descobrirem els diferents tipus de campanyes, el seu 
funcionament general, així com la terminologia bàsica.  
Ens centrarem en la definició estratègica de campanyes (com crear un briefing de 
campanya), determinant què promocionar, a qui, quan i on.  Explicarem en gene-
ral, les claus principals de les campanyes de cerca, display, vídeo, discovery, 
local, i shopping, així com les seves variants, com les campanyes de remarketing. 
Recordeu que aquest Webinari és d’introducció, i està orientat a usuaris que no 
coneixen o fan servir Google Ads a nivell bàsic
 

Programa:
Introducció al SEM/SEA (Search Engine Marketing/Advertising). El concepte de 
la subhasta, terminologia bàsica, i estructura de les campanyes de Google Ads. 

Anàlisi i estratègies abans de crear una campanya. Segmentació, objectius, i 
definició de les estratègies. El briefing de campanya. 

Definició i característiques principals dels diferents tipus de campanyes; Cerca, 
Display, Vídeo, Local, Discovery ,Shopping, i Remarketing. Aspectes destacats a 
tenir en compte a l’hora de crear campanyes. 

Formador:
Víctor de Francisco. Llicenciat en Ciències Empresarials, especialitat 
Management Internacional. Màster en Finances, i Màster en Internet Management 
per l'Institut Català de Tecnologia (ICT). És professor de cursos i seminaris 
de màrqueting digital internacional, en més de 30 organismes, com les Cambres 
de Comerç, patronals, i universitats com la Universitat de Barcelona (UB), 
o l’Escola de Comerç Internacional (ESCI-UPF). 
Va ser el primer professional autoritzat per Google a Espanya per impartir 
els seminaris oficials de Google Ads (2007- AdWords Seminar Leader), i és 
professional autoritzat des del 2005
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CÀPSULA 4.2
Introducció a Google ADS. Publicitat als cercadors (SEM/SEA)


