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BROCHURE 2BFOUND 

De trainer 

Deze training wordt gegeven door Wouter Troost. 
Uiteraard is hij officieel AdWords gecertificeerd. Dit 
houdt in dat zijn kennis jaarlijks door Google wordt 
getest met online examens. De inhoud van de training 
is dus altijd relevant en up-to-date. Binnen 2Bfound 
heeft Wouter een groot aantal AdWords campagnes 
opgezet, beheerd en geoptimaliseerd. Hij gaat samen 
met jou aan de slag om te zorgen voor een top 
campagne. De kennis die je tijdens zijn training opdoet, 
kun je gebruiken om je campagne te blijven 
onderhouden. 

Voordelen van een training bij 2Bfound 
▪ Alle nodige kennis binnen één dag gepresenteerd 
▪ Persoonlijke begeleiding door een ervaren trainer 
▪ Combinatie van strategie en praktijk, gericht op het 

MKB 
▪ Veel praktische voorbeelden 
▪ De trainingen van 2Bfound wordt gemiddeld 

beoordeeld met een 8.9! 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Trainingssoorten 

De AdWords training bieden wij aan in drie verschillende 
vormen. Namelijk: 
 

Reguliere training 
Deze trainingsvorm vindt maandelijks plaats bij ons op 
kantoor in Dordrecht van 10:00 tot 16:00 uur. De specifieke 
data vind je op onze website. Hier kunnen maximaal 4 
deelnemers aan deelnemen. De kosten hiervan bedragen 
€495,- p.p. incl. drinken en lunch. 
 

1 op 1 training 
Bij een 1 op 1 training krijg je directe begeleiding van onze 
AdWords trainer. Indien gewenst kunnen wij de training op 
maat maken op basis van je wensen. Deze trainingsvorm 
geven wij zowel bij 2Bfound op kantoor als bij het bedrijf op 
locatie. Verder is de rest vrij in te vullen. De kosten zijn 
afhankelijk van de inhoud van de training, de duur en locatie. 
Vraag een offerte aan voor meer informatie. 
 

Incompany training 
Een incompany training is een op maat training die wij geven 
bij het bedrijf op locatie. Ideaal als het gaat om een (grote) 
groep mensen. Ook hierbij geldt dat de kosten afhankelijk 
zijn van de inhoud, duur, de locatie en het aantal deelnemers. 
Vraag tevens een offerte aan voor meer informatie. 

Leer een optimale AdWords campagne 
opzetten! 
 
Heb je een AdWords campagne opgezet, maar levert 
deze nog niet het gewenste resultaat? Of wil je hiermee 
aan de slag, maar geen idee waar te beginnen? Dan is 
onze AdWords training wat je zoekt! Binnen één dag 
beheers je een ruime schat aan kennis om zo zelf 
betere resultaten uit AdWords campagnes te halen. 
Daarnaast gaan we aan de slag met jouw bestaande of 
nieuwe campagne zodat je de kennis direct in de 
praktijk kunt brengen. 

Vragen? 

Indien je nog vragen hebt, graag meer informatie wenst 
en/of een offerte wilt aanvragen, neem dan contact op met 
Wouter via wouter@2bfound.nl of 078-8445271. 

Inhoud training 
 

1. Introductie Google AdWords 
2. Doelstellingen bepalen 
3. Selecteren van juiste zoekwoorden 
4. Een campagne inrichten 
5. Analyse en optimalisatie 
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