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DoubleClick Campaign Manager
Training

Je werkt momenteel met de DoubleClick Digital Marketing Stack maar wilt 

het beter begrijpen om zodoende er nog meer uithalen voor jouw business. 

Als gecertificeerde Google partner is DQ&A gespecialiseerd in het 

implementeren en trainen van DoubleClick producten. Onze DoubleClick 

Campaign Manager training is speciaal ontwikkeld om gebruikers wegwijs 

te maken binnen het platform wat de kans vergroot op succesvolle 

mediacampagne(s).

Met DoubleClick Campaign Manager kunnen crossmediale campagnes en 

rapportages worden gemanaged. Daarnaast stelt het in staat om digital marketing 

campagne(s) programmatic te serveren door het gebruik van een ad-server. Waarbij 

de data wordt rapporterend, managed en geoptimaliseerd.
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DoubleClick Campaign Manager
Leerdoel

Het doel is de deelnemer in staat te stellen om zelfstandig te kunnen 

werken binnen het DCM platform. Het kunnen opzetten van een 

volledige “floodlight-tracking-setup”, campagnes creëren, trafficken 

en het uitvoeren van diverse attributie functionaliteiten die het 

systeem biedt.

Onze trainers zijn echte DoubleClick experts met 

een breed kennisniveau op het gebied van digital-

marketing, niet enkel op strategische gebied maar 

ook met praktijk ervaring.
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Leerpunten
Inhoudelijk

Het is van belang dat de deelnemer het maximale uit de 

training haalt. We werken met enkele praktische cases 

die door de deelnemers zelf dienen te worden opgezet. 

Uiteindelijk komt alles samen, zowel theorie als praktijk.

Onderwerpen:

About DCM

Core Level DCM

 Step Back

 Campaign Creation & Trafficking

 Intermediate

 Advanced

Pitfalls & Best Practices

 Pitfalls

 Technological Setup
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Informatie
Overzicht
De training wordt maandelijks klassikaal gefaciliteerd op 

ons kantoor in Voorburg of via een live hangout. 

De hoeveelheid deelnemers fluctueert, we hanteren een 

maximum van 8-10 deelnemers per training.

"Afgelopen week hebben wij een uitgebreide en duidelijke 
training gekregen over alle onderdelen van DoubleClick. 
De trainer van DQ&A wist erg veel over alle technische 
aspecten van DoubleClick. Door de praktijkgerichte training 
hebben we een goede basis opgebouwd om te starten met 
DoubleClick."

Arnoul de Wit 
Hide & Seek



Aanmelden telefonisch via +31  70 300 1950  

of per email clientservices@dqna.com

Bezoeks ons kantoor:

Westeinde 3A 2275 AA 

Voorburg, Nederland 


