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Google Analytics i Google Tag Manager 
- poznaj narzędzia i zacznij z nich korzystać! 

 
 

1 dzień – 8 godz. dyd. 
 
 

CEL EDUKACYJNY 

W trakcie 8 godz. dyd. szkolenia, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania darmowego systemu 

statystyk Google: 

 implementacji Google Analytics i Google Tag Manager na stronach internetowych, 

 analizy źródeł pozyskiwania użytkowników i ich ruchu na stronie internetowej, 

 wyszukiwania grupy docelowej w Google Analytics na podstawie zebranych danych, 

 śledzenia i mierzenia konwersji na stronie. 

RAMOWY PROGRAM 

Wprowadzenie do analityki i Google Analytics 

cele i kluczowe wskaźniki różnych stron internetowych 

jak je poprawnie mierzyć 

sposoby instalacji Google Analytics 

sprawdzenie poprawności implementacji Google Analytics 

Początek pracy z Google Analytics 

omówienie funkcjonalności Google Analytics 

konfiguracja GA wg planu pod kątem zbierania poprawnych danych 

ustawienie Celów 

Analiza danych i poznanie raportów w Google Analytics 

od czego zacząć- Raport Odbiorcy 

które źródło jest najlepsze?- Raport Pozyskiwanie 

co użytkownicy robią na mojej stronie- Raport Zachowanie 

które źródło jest naprawdę ważne?- raport Konwersje 

jak odnaleźć moją grupę docelową 

segmentacja użytkowników 
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Co to jest Google Tag Manager i jak może mi się przydać? 

wprowadzenie do Google Tag Manager 

jak poprawnie dodać GTM na stronę? 

omówienie działania GTM 

Rozpoczęcie prac z Google Tag Manager 

dodanie Zmiennej Google Analytics, 

dodanie podstawowych Tagów: dodaj do koszyka, w adresy mailowe i telefony 

Panel dyskusyjny - do wyczerpania pytań 

EFEKTY/PRODUKTY SZKOLENIA, EFEKTY UCZENIA SIĘ/KSZTAŁCENIA 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik będzie: 

 umiał sprawdzić poprawność implementacji Google Analytics na stronie internetowej, 

 potrafił przygotować Google Analytics do zbierania poprawnych danych, 

 wiedział jak przygotować Cele w Google Analytics, 

 umiał odnaleźć grupę docelową badanej strony, 

 bez trudności weryfikował wyniki pozyskiwanego ruchu, na podstawie zachowań użytkownika i konwersji, 

 potrafił przygotowywać Zdarzenia w Google Tag Manager. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Z uwagi na fakt, iż warsztat prowadzony jest na poziomie podstawowym przeznaczony jest dla szerokiego grona 

odbiorców zainteresowanych tematyką analizy internetowej i funkcjonalnością narzędzi Google (m. in. studentów), 

a także dla osób, które chcą już rozpocząć pracę na danych i weryfikować z ich pomocą efekty kampanii tj. dla:  

 specjalistów ds. marketingu, pracowników działów promocji, 

 administratorów, właścicieli stron internetowych. 

SYLWETKA TRENERA 

Bartłomiej Kaczmarczyk - certyfikowany specjalista Google Ads&Google Analytics, 

specjalista SEM z niemal 10-letnim doświadczeniem w marketingu internetowym 

i własnym kanałem YT. Pasjonat śledzenia użytkowników na stronach www 

i personalizowania komunikatów do nich (analityka internetowa, wdrażanie Google 

Analytics, Google Tag Manager, przeprowadzanie testów A/B). Obecnie koordynuje 

działania marketingu internetowego u jednego z czołowych deweloperów w Polsce, 

poprzednio odpowiadał za działania SEM u lidera oprogramowania na rynku 

Beauty&SPA. Prelegent na konferencjach semKRK #8, semKRK BIG #12, #digitalfest oraz 

trener szkoleń Google Analytics w wielu firmach i przedsiębiorstwach sektora 

prywatnego. 


