
Padang, 21 Juli 2021

Kepada Yth,
Rektor Universitas Syiah Kuala
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mempersiapkan entrepreneur muda di era ekonomi digital, se�a mendorong

perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, Google membuka kesempatan

bagi mahasiswa untuk mengikuti kelas pelatihan online Gratis melalui YouTube Livestream

bersama program Gapura Digital a Grow with Google.

Gapura Digital be�ujuan mendukung kewirausahaan di Indonesia untuk memajukan usaha

melalui teknologi digital. Kelas ini diadakan setiap minggu dengan materi pelatihan yang

berbeda.

Terdapat serangkaian topik yang lengkap, mulai dari tren digital, membangun po�al usaha,

hingga SEO/SEM. Pemahaman yang mendalam terkait strategi bisnis online dan Search Engine

Optimization (SEO).

Gapura Digital 2021 ini juga menyediakan website So�skill Digital g.co/GrowIndonesia yang

dapat di akses oleh setiap pese�a. Untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi era ekonomi

digital sepe�i sekarang ini.

Pese�a pelatihan akan diarahkan untuk mengikuti kelas yang sesuai dengan kebutuhan

mereka sehingga diharapkan mereka  dapat memanfaatkan teknologi dan perangkat digital

untuk menciptakan cara baru meningkatkan keragaman dan mengembangkan bisnis.

Pese�a yang mengikuti kelas pelatihan Gapura Digital akan mendapat Se�i�kat Digital dan

Ringkasan Materi yang dapat diunduh.

https://grow.google/intl/id_id/


Jadwal Pelaksanaan : (pilihan jadwal)

Materi :        - Berinteraksi dengan pla�orm E-Commerce,

Kamis, 22 Juli 2021 - Pukul : 10.00 – 11.30 WIB

Jum’at, 23 Juli 2021 - Pukul : 14.00 – 15.30 WIB

Sabtu, 24 Juli 2021 - Pukul : 10.00 – 11.30 WIB

- Mengoptimalkan Konten Marketing,

Minggu, 25 Juli 2021 - Pukul : 10.00 – 11.30 WIB

Tempat : Youtube Live Stream, Channel Google Indonesia (Private)

(Link kelas akan kami kirim by email dan pesan pribadi WhatsApp kepada setiap pese�a yang
telah menda�ar pada H-1 kelas)

Link registrasi : h�ps://bit.ly/Da�arGwG-USK
(Kelas Ini free)

Untuk informasi lebih lanjut & jika ada kendala dapat hubungi Nurul, 0852-6343-1991.
Atas perhatian Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

______________
Nurul Marlisa
Relationship Officer Google Gapura Digital

https://bit.ly/DaftarGwG-USK
http://bit.ly/2021daftarGD-mdo1

