
Kurs GTM - Lista lekcji
Link do strony kursu

Moduł I: Podstawy Google Tag Managera (~30 min)

Jak osadzić kod GTM na stronie? Co to kontener, obszar roboczy, tag, wersja i tryb podglądu? Co
można osiągnąć z GTM, czego zrobić się nie da, a gdzie można coś popsuć? Czyli szczypta teorii
na dobry początek.

1. Czego nauczysz się z tego kursu?
2. Jak najlepiej korzystać z kursu?
3. Jak działa GTM + jego możliwości
4. Zakładamy konto GTM
5. Konto, kontener i obszar roboczy
6. Osadzenie kontenera na stronie - wtyczka
7. Osadzenie kontenera na stronie - kod strony
8. Osadzenie kontenera bez dostępu do strony
9. Migracja do GTM - proces
10. Migracja do GTM - sprawdzenie skryptów na stronie
11. Migracja do GTM - stworzenie listy tagów do przeniesienia

Moduł II: Pierwsze tagi, reguły i zmienne (~40 min)

Na rozgrzewkę zrobimy kilka prostych przykładów, jak dodanie tagu odsłony Google Analytics
czy piksela narzędzia do heatmap. Oswoisz się z tagami, regułami i zmiennymi, a także trybem
podglądu i publikowaniem kontenera.

1. Interfejs GTM: tagi
2. Interfejs GTM: reguły
3. Interfejs GTM: zmienne
4. Zmienne dla stałych wartości
5. Wtyczka Tag Assistant dla trybu podglądu
6. Tag odsłony Universal Analytics
7. Zmienna ustawień Google Analytics
8. Tag konfiguracji Google Analytics 4
9. Tryb podglądu - szczegółowe omówienie
10. Wtyczka do debugowania śledzenia Google Analytics
11. Publikacja kontenera
12. Wersjonowanie
13. Foldery i struktura
14. Notatki w tagu
15. Tag cHTML - pixel Facebooka
16. Tag narzędzia do heatmap
17. Szablony tagów na przykładzie pixela Snapchat

https://www.damianrams.pl/kurs-online-google-tag-manager/


Moduł III: Pomiar konwersji i śledzenie formularzy

W tym module nauczysz się mierzyć najważniejsze interakcje na stronie, czyli makro i
mikrokonwersje. Przejdziemy przez typowe przykłady, jak śledzenie formularzy kontaktowych,
kliknięć w przyciski, odsłony kluczowych podstron czy dokonanie zakupu.

1. Makro i mikrokonwersje (przykłady)
2. Śledzenie formularza - strona podziękowania
3. Śledzenie formularza - reguła "Przesłanie formularza"
4. Śledzenie formularza - reguła "Widoczność elementu"
5. Współczynnik konwersji formularza
6. Wirtualna odsłona Google Analytics
7. Pixel FB - tag zdarzenia
8. Priorytet wywołania tagu
9. Google Ads - tag konwersji

Moduł IV: Śledzenie zaangażowania na stronie

Oglądanie wideo, przewijanie strony, korzystanie z nawigacji, wyświetlenie kluczowych sekcji
landing page'a - to tym zajmiemy się w module IV. W oparciu o praktyczne przykłady pokażę Ci,
jak wykorzystać różne typy reguł czy zmiennych.

1. Reguła "Wszystkie kliknięcia"
2. GTM, HTML i CSS
3. Kliknięcie CTA
4. Wyświetlenie istotnej sekcji
5. Oglądanie embedowanego video (YouTube)
6. Śledzenie przewijania (scroll)
7. Kliknięcie emaila i nr telefonu
8. Pobrania plików PDF
9. Kliknięcia zdjęć
10. Błąd 404
11. Grupy reguł
12. Reguła z Click Element pasuje do selektora CSS
13. Interakcje z menu

Moduł V: dataLayer (warstwa danych)

Dowiesz się, jak pracować z dataLayer. Przerobimy to zagadnienie z każdej strony, bo aby
skutecznie pracować z Google Tag Manager, musisz znać warstwę danych na wylot.

1. dataLayer - co to jest
2. Jak sprawdzić, czy na stronie jest dataLayer?
3. GTM = dataLayer
4. dataLayer - przykład kodu
5. Jak GTM traktuje 'event' z dataLayer?
6. Kiedy wywołać dataLayer na stronie
7. Deklaracja dataLayer vs dataLayer.push
8. Przechwycenie dataLayer do zmiennych
9. dataLayer z wtyczki



10. dataLayer - wdrożenie z programistą - proces
11. Wdrożenie z programistą - dokumentacja Google
12. Wdrożenie z programistą - specyfikacja
13. Wdrożenie z programistą - doprecyzowanie wartości
14. Wdrożenie z programistą - doprecyzowanie momentu wywołania
15. Wdrożenie z programistą - samodzielne testowanie kodu dataLayer
16. Wdrożenie z programistą - jak testować i zgłaszać poprawki
17. dataLayer i DOM scraping

Moduł VI: Dane dynamiczne w e-commerce (i nie tylko)

Pokażę Ci, w jaki sposób poradzić sobie ze śledzeniem wymagającym dynamicznych danych (id
zamówienia, przychód, etc.) na przykładzie Enhanced E-commerce oraz modułu E-commerce w
Google Analytics 4.

1. Kiedy korzystać z wtyczek, a kiedy z customowego wdrożenia?
2. dataLayer i dane E-commerce dla Google Analytics
3. dataLayer dla Universal Analytics vs Google Analytics 4
4. dataLayer w Enhanced E-commerce - składnia i nazewnictwo pól
5. dataLayer w Enhanced E-commerce - popularne błędy
6. dataLayer w Enhanced E-commerce - tablica 'products'
7. dataLayer w Enhanced E-commerce - przegląd kodów dataLayer i praktyczne wskazówki
8. Przerabianie ogólnego dataLayer na Enhanced E-commerce
9. Dodanie wymiaru niestandardowego do dataLayer
10. Tag Pixela FB - zdarzenie Purchase
11. Tag konwersji Google Ads - Zakup
12. Remarketing dynamiczny w Google Ads

Moduł VII: Zaawansowane techniki i opcje

Naucz się korzystać z ciasteczek, local storage czy customTask, aby budować zaawansowane
mechanizmy analityczne w GTM.

1. Pisanie własnych listenerów w JavaScript / jQuery
2. Listener cHTML - wysyłka formularza (jQuery)
3. Listener cHTML - kliknięcia (JavaScript)
4. Wyciąganie wartości z atrybutów HTML
5. Zmienne dla elementów pokrewnych
6. cHTML - dodanie ukrytego pola do formularza (np. utm_source z localStorage)
7. Szablony zmiennych
8. Ciasteczka - wykorzystanie do oznaczania zduplikowanych konwersji (formularz

leadowy)
9. Ciasteczka - wykorzystanie do blokowania duplikowanych transakcji
10. Oczyszczanie URL z parametrów + zachowanie ich w wymiarze niestandardowym
11. Zmienna CJS sprawdzająca obecność elementu na stronie
12. GTM i SPA (Single-Page App)
13. GTM i SPA - listenery JavaScript
14. GTM i SPA - problem z rogue referrer
15. Śledzenie iFrame'ów



16. localStorage i sessionStorage - wykorzystanie

Moduł VIII: Optymalizacja pracy z GTM

Jak zrobić więcej w krótszym czasie? Poznaj sposoby na przyspieszanie pracy z GTM przez
wykorzystanie wtyczek, narzędzi, dostępnych w sieci zasobów i mało znanych opcji menedżera
tagów.

1. Import / eksport kontenera
2. Wykorzystanie gotowych komponentów
3. Wiele podobnych domen, jeden GTM
4. Tabele regex dla GTM na różnych domenach
5. customTask - wysyłka danych do "usługi zbiorczej"
6. Auto-Event Variable - jeden dynamiczny tag dla wielu przycisków
7. Server-side GTM
8. Korzystanie z consentMode

Łącznie: 103 lekcje


