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CSS w reklamach
produktowych Google Ads
Adam Cieśla
Manager PPC, Sempai

Kampanie produktowe w Google należą do najbardziej efektywnych typów reklam dla e-commerce. Ze względu na ich wygląd
w samej wyszukiwarce, zawierający zdjęcie i cenę produktu,
cechuje je bardzo wysoki współczynnik konwersji. Reklamy produktowe (PLA) mogą być wyświetlane jedynie w ramach usługi
porównywania cen. Do niedawna reklamodawcy, którzy chcieli
zwiększyć sprzedaż za pomocą kampanii produktowych, w tym
celu mogli korzystać jedynie z porównywarki Google Shopping.

Manager działu PPC w Sempai
– agencji marketingu internetowego, Google Premier Partner oraz Facebook Marketing
Consultant. Organizuje pracę
i rozwój zespołu obsługującego
ponad 300 projektów. Wdraża strategie, prowadzi audyty,
planuje, projektuje i optymalizuje kampanie w oparciu
o analitykę webową. Ekspert
marketingu efektywnościowego dla e-commerce. Koordynator projektu Sempai.shop,
CSS Google Partner.

Źródło: wyszukiwarka google. Przykład reklamy PLA w wynikach wyszukiwania.

UE orzeczenie antymonopolowe Google Shopping
W czerwcu 2017 roku Komisja Europejska nałożyła na Google rekordową grzywnę w wysokości 2,4 mld Euro za faworyzowanie swojej
usługi porównywania cen (Google Shopping) kosztem konkurencji
w płatnych wynikach wyszukiwarki Google. Pokłosiem tej kary jest
wpuszczenie przez giganta z Mountain View innych porównywarek cenowych (CSS) do boksów reklam produktowych.
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Źródło: Google Merchant Center - Pomoc - Reklamowanie produktów w ramach usługi porównywania cen

CSS czyli Comparison Shopping Service
CSS (porównywarka cenowa) to serwis internetowy, który zbiera oferty produktów od e-sprzedawców
i umożliwia ich reklamę w Google. Użytkownicy, którzy kliknęli w reklamę produktową są kierowani do
witryny e-sprzedawcy w celu dalszego zapoznania się z ofertą i ewentualnego zakupu. Emisja reklam
odbywa się (tak jak dotychczas) w modelu opłaty za kliknięcie (PPC), za pośrednictwem systemu Google Ads.

Ilustracja reklam produktowych Google Ads, źródło: opracowanie własne

Obok zapłacenia kary, Google zostało zobowiązane do stworzenia wszystkim porównywarkom
(w obrębie UE) równoprawnych warunków występowania w aukcjach reklam produktowych w wyszukiwarce. W początkowym okresie bodźcem do demonopolizacji w tym zakresie były kwoty bonusowe,
zasilające konta reklamodawców korzystających z usług CSS innych niż Google Shopping. Ten rodzaj
zachęty zniknął pod koniec 2018 roku, natomiast dostawcom alternatywnych CSS pozostały inne preferencyjne możliwości.
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Rozdzielenie wyszukiwarki Google i Google Shopping
Preferencyjne stawki za kliknięcia reklam wyświetlanych poprzez nowe CSS zostały zapewnione poprzez wymuszenie prawnego rozdzielenia podmiotów Google (wyszukiwarki) oraz Google Shopping
(porównywarki cenowej / produktowej):

“Google Shopping będzie konkurowało na równych warunkach i działało
jak oddzielny biznes, uczestnicząc w aukcjach na takich samych
zasadach jak wszyscy inni.” (źródło: PAP, 28 wrz 2017).

Porównywarka cenowa Google Shopping musi odtąd samodzielnie się utrzymywać, co jest realizowane poprzez stosowanie marży w opłatach za kliknięcia (CPC), jakie płacą reklamodawcy za kierowanie
użytkowników z wyszukiwarki Google do kart produktów w ich sklepie. CSS-y, które nie stosują tego
typu marży, finansując się na innych warunkach, mogą być w tym zakresie konkurencyjne, zapewniając swoim klientom (reklamodawcom) lepszą ekspozycję reklam przy tym samym (lub nawet niższym)
koszcie CPC efektywnie płaconym w aukcji.
Google Comparison Shopping Partner Program

Logotyp programu Google Comparison Shopping Partner

Jednolitą infrastrukturę na cele reklamowe Google Ads zapewniono, dając wszystkim porównywarkom
możliwość przetwarzania feedów (plików) produktowych reklamodawców poprzez usługę (Google)
Merchant Center. Przejrzystość w doborze partnera CSS zapewnia z kolei program Comparison Shopping Partners. Udostępnia on reklamodawcom, stworzony przez Google, oficjalny katalog usługodawców (→ https://comparisonshoppingpartners.withgoogle.com/find_a_partner), którzy spełniają
określone wymagania ilościowe i jakościowe w zakresie obsługi reklam produktowych Google Ads.
Opcja filtrowania podmiotów w zakresie obsługiwanego języka, lokalizacji czy branży, ułatwia reklamodawcom odnalezienie CSS, spełniającego ich oczekiwania. Obecnie (stan na maj 2020) w programie
zarejestrowanych jest 74 partnerów działających w krajach UE, w tym Google Shopping.
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Reklama w Google poprzez CSS
Reklama produktowa z wykorzystaniem CSS nie odbiega od tej z wykorzystaniem domyślnego dostawcy, jakim jest Google Shopping. Wymagane jest posiadanie konta Merchant Center, założonego
przez partnera dysponującego technologią CSS. Na takim koncie do dyspozycji są standardowe opcje
wgrywania i aktualizacji bazy produktów z wykorzystaniem feedu (pliku) produktowego bądź arkuszy
kalkulacyjnych Google Docs. Po połączeniu Merchant Center z kontem reklamowym w systemie Google Ads uzyskujemy możliwości prowadzenia kampanii produktowych. Do dyspozycji reklamodawcy
są wszystkie dostępne typy oraz strategie określania stawek, od standardowych, zarządzanych „ręcznie”, po zautomatyzowane „inteligentne” kampanie produktowe SSC (Smart Shopping Campaigns).
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Przydatne narzędzia przy
planowaniu i prowadzeniu
kampanii
Dobrze zaplanowana kampania reklamowa może znacząco
przyczynić się do sukcesu prowadzonych działań marketingowych. Dlatego należy przeznaczyć trochę czasu na analizy, dzięki czemu będziemy podejmować trafniejsze decyzje. Nie inaczej
jest w przypadku planowania działań w wyszukiwarce, gdzie możemy dotrzeć do użytkownika z odpowiednim przekazem w momencie, kiedy poszukuje usługi lub produktu.

Zanim jednak zaczniemy, warto na początku ustalić z klientem kilka
podstawowych kwestii, takich jak np.:

Marcin Olczak
Programmatic Manager
Havas Media Group
Od 2011 zawodowo związany
z marketingiem internetowym,
certyfikowany specjalista Google Ads oraz Analytics. Obecnie odpowiada za dział SEM
w ramach Havas Programmatic
HUB, gdzie realizuje projekty
dla liderów branży motoryzacyjnej, bankowej, farmaceutycznej oraz FMCG.

• cele / KPI,
• oferta,
• grupa docelowa,
• budżet.
Może się jednak zdarzyć, że poza produktem oraz adresem strony
www, nie będziemy w stanie uzyskać pozostałych informacji i będziemy musieli je we własnym zakresie określić czy też estymować. W tym
przypadku najlepiej wykorzystać narzędzia, które na podstawie danych
z wyszukiwarki czy analizy witryn internetowych pozwolą przygotować
strategię działań.
Jednym z najlepszych rozwiązań, które możemy wykorzystać jest
Google Analytics (oczywiście zakładamy, że jest wdrożona analityka
strony) – narzędzie, które pozwoli między innymi na zebranie podstawowych statystyk i informacji przydatnych do zaplanowania kampanii.
Są to między innymi:
• Odbiorcy – dzięki tym danym dowiadujemy się więcej o grupie docelowej, przede wszystkim o demografii (płeć, wiek). Można również sprawdzić z jakich urządzeń czy systemu operacyjnego korzystają użytkownicy
przeglądając stronę, jakie są ich zainteresowania, czy w jakiej są lokalizacji.
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• Zachowanie – sposób, w jaki „konsumowana” jest zawartość witryny czy poszczególnych podstron,
częstotliwość wizyt, analiza użytkownika nowego i powracającego.
• Konwersje – jak wygląda rozkład i realizacja założonych celów.
• Pozyskiwanie – z jakiego źródła użytkownicy trafiają na witrynę, czy jest to ruch płatny, organiczny
czy bezpośredni oraz po wyszukaniu jakiej frazy użytkownik odwiedził stronę.
W przypadku prowadzenia kampanii w wyszukiwarce, jednym z najważniejszych elementów do wykorzystania z Google Analytics są słowa kluczowe. Niestety, w większości ruch pochodzący z organicznych wyników wyszukiwania jest przypisany do „not provided”, dlatego też warto skorzystać z Google
Search Console. Jest to narzędzie, które pomaga monitorować pozycję witryny w wynikach wyszukiwania, sprawdzić w jaki sposób roboty Google indeksują stronę, co pomaga w analizie i optymalizacji
serwisu. W kontekście analizy słów kluczowych kopalnią wiedzy jest sekcja „ruch związany z wyszukiwaniem”, gdzie znajdziemy pełne informacje związane z wyszukiwanymi frazami prowadzącymi do
witryny, a także takie metryki jak: kliknięcia, wyświetlenia czy CTR. Przydatną daną może być również
informacja dotycząca rodzajów wyszukiwania – sieć, grafika czy video. Mając połączone oba narzędzia,
dane te możemy również sprawdzić w Google Analytics, pamiętając jednak, że mogą się one różnić od
siebie.
Jeśli klient prowadzi działania w Google Ads i mamy możliwość przeanalizowania konta, warto sprawdzić raport wyszukiwanych haseł, gdzie dowiemy się na jakie frazy wyświetliła się reklama, czy które
słowa wygenerowały kliknięcie. Jest to jeden z raportów, który jest bardzo przydatny przy optymalizacji
kampanii w wyszukiwarce, ponieważ z niego dowiemy się, czy wyszukiwane hasło pasuje do oferowanych produktów czy też oferowanych usług lub w jakim innym kontekście się wyświetliło. Tutaj
z reguły podejmujemy decyzję, czy dane słowo dodajemy lub wykluczamy z kampanii lub czy tworzymy zupełnie nową grupę tematyczną.
Co jednak gdy nie mamy dostępu narzędzi analitycznych strony czy konta Google Ads? Tutaj możemy
posiłkować się ogólnodostępnymi narzędziami, które dzięki różnym funkcjonalnościom pozwolą uzyskać przydatne informacje. Jednym z nich jest SimilarWeb, dzięki któremu możemy otrzymać szacunki
dotyczące ilości ruchu na stronie, podstawowe metryki dotyczące zaangażowania, rozkład procentowy
źródeł ruchu prowadzących do witryny, a także podział ruchu z wyszukiwarki na płatny oraz organiczny.
Dzięki tym danym otrzymujemy punkt odniesienia do skali w jakiej będziemy się poruszać przy planowaniu działań. Dodatkową zaletą Similarweb jest to, że możemy porównać się bezpośrednio z konkurencją i na tej podstawie sprawdzić, czy może warto inaczej rozłożyć ruch w kanałach reklamowych, co
jest cenną wiedzą przy budowaniu strategii.
Innym narzędziem, które możemy wykorzystać przy planowaniu, a także analizie dotychczasowych
działań jest Searchmetrics, gdzie jesteśmy w stanie uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat organicznych oraz płatnych działań w wyszukiwarce, a także jak wyglądamy na tle konkurencji.
Przede wszystkim jesteśmy w stanie sprawdzić rozkład i ilość słów kluczowych, na które pojawia się
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badana witryna, co może już być bazą do przygotowania listy fraz, które zastosujemy w kampanii. Zaletą narzędzia jest na pewno analiza konkurencji w wyszukiwarce, gdzie uzyskujemy informację, która
witryna najczęściej pojawia się w aukcji oraz ile ma wspólnych słów kluczowych vs analizowana strona. Co ciekawe, może się okazać, że konkurencja w wyszukiwarce jest zupełnie inna niż ta zdefiniowana przez klienta. Oba narzędzia pozwalają na uzyskanie, czy też uzupełnienie informacji i są zarówno
przydatne przy analizie działań konkurencji jak i przy planowaniu kampanii.
Posiadając już obraz środowiska, w którym będziemy pracować, kolejnym etapem planowania jest
dobór fraz kluczowych. Tutaj naturalnym narzędziem jest Google Keyword Planner z konta Google
Ads, gdzie uzyskamy propozycję słów kluczowych wraz z średnią miesięczną liczbą wyszukiwań uzupełnione o trendy oraz propozycję stawek. Natomiast jeżeli chcemy pogłębić nasze analizy, poszukać
większej ilości inspiracji czy wręcz znaleźć niszę, można użyć dodatkowych narzędzi. Jednym z nich
jest Answer the Public, gdzie dostajemy frazy w formie całych pytań zawierających wybraną frazę.
Zaletą tego narzędzia jest nawigacja, która jest bardzo prosta i przejrzysta, a wyniki są wizualizowane.
Dodatkowo otrzymujemy alfabetyczny podział fraz, które mogą być również wykorzystane do stworzenia bazy wykluczających słów kluczowych. Co jeśli produkt czy usługa jest nowa? Warto wtedy
skorzystać z narzędzia typu Keyword Mixer Tool, bazując na pojedynczych słowach, które zostaną
wygenerowane w różnych konfiguracjach oraz dopasowaniach gotowych do implementacji na konto.
Warto jeszcze na koniec sprawdzić popularność wybranych słów, które definiują produkt czy usługę
w kontekście sezonowości. Idealnym narzędziem jest Google Trends, dzięki któremu możemy na
przykład określić najlepszy czas rozpoczęcia kampanii. Dowiemy się z niego również, jak wygląda popularność w danym regionie, pokaże powiązane tematy czy podobne zapytania. Trendy możemy również sprawdzić nie tylko w wyszukiwarce, ale także w YouTube, grafikach czy w zakupach Google.
Jeżeli zebraliśmy już wystarczającą ilość informacji, mamy określoną grupę docelową, ustalone cele
i wyselekcjonowane słowa kluczowe, które planujemy użyć w kampanii, pozostało nam określić budżet. Oczywistym narzędziem do prognozowania jest Planner słów kluczowych, gdzie po zdefiniowaniu słów kluczowych, ustawieniu lokalizacji, języka, sieci oraz zakresu dat uzyskamy estymacje kliknięć, wyświetleń, stawek za kliknięcie oraz przede wszystkim kosztu. Trzeba pamiętać, że są to tylko
estymacje przedstawione na podstawie danych historycznych i szczególnie stawek za kliknięcie nie
należy brać jako ostateczne, gdyż na ich finalną wartość wpływa zbyt wiele bieżących czynników.
W dobie rozkwitu usług cyfrowych dostęp do różnych narzędzi, które pozwalają prognozować, monitorować czy wręcz optymalizować działania marketingowe, jest olbrzymi. Dlatego
też warto przetestować kilka, zapoznać się z ich funkcjonalnościami i wybrać takie, które będzie najlepiej pasowało do specyfiki usług, czy po prostu odpowiadało nam najlepiej. Co jest
ważne, każde z nich może znacznie ułatwić nam codzienną pracę i przede wszystkim zaoszczędzić mnóstwo czasu.
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Content Marketing off-site
Aleksander Kasprzak
SEM Manager, Lightscape

Poniższy tekst powstał jako odpowiedź na pytanie jakie efekty
mogą przynieść działania w zakresie content marketingu off-site.
Słowem wstępu należy wspomnieć, czym zajmuje się szeroko pojęty content marketing. Jest to, inaczej mówiąc, marketing treści,
którego istotą są działania reklamowe polegające na tworzeniu
i publikowaniu materiałów wzbudzających zainteresowanie potencjalnych odbiorców. Żeby podjęte wysiłki przyniosły efekty,
publikowane treści muszą być przydatne i dobre jakościowo. Powinny odpowiadać na potrzeby naszych potencjalnych klientów,
a także być napisane w sposób interesujący i zrozumiały dla danej grupy docelowej. Content marketing może przybierać różne
formy, z których każda będzie realizować inne cele. Jednak zazwyczaj tym ostatecznym i najważniejszym jest pozyskanie nowego klienta.

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji strategii SEO dla klientów
z rozmaitych branż, głównie
w obszarze e-commerce oraz
branży przemysłowej. Jest
odpowiedzialny za rozwój
segmentu SEM oraz digital
w Lightscape i nadzoruje
działania dla klientów agencji
w tym obszarze.

Działania content marketingowe w Internecie możemy podzielić na on-site, czyli w obrębie naszej strony internetowej np. bloga, jak i off-site,
polegające na publikowaniu poza witryną firmową.
Podczas gdy działania on-site powinny być fundamentem strategii
SEO, publikowanie treści poza naszą witryną jest jej kluczowym uzupełnieniem:
• buduje reputację i zaufanie do marki,
• wspiera budowanie świadomości marki i pozwala dotrzeć do
nowych grup odbiorców,
• pozwala na zwiększenie autorytetu strony firmowej poprzez
pozyskiwanie wartościowych wzmianek i linków do naszej
witryny.
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Co można osiągnąć za pomocą publikacji off-site
Podstawowym celem każdego działania marketingowego jest potęgowanie zadowolenia obecnych
klientów, docieranie do osób potencjalnie zainteresowanych naszymi usługami i towarami oraz wzmacnianie pozycji marki na rynku. Również temu służyć mają działania podejmowane w zakresie content
marketingu off-site.
Dobrym przykładem jest tworzenie poradników i artykułów które pozwalają kreować nasz wizerunek
jako eksperta w danej branży i edukować osoby szukające informacji na dany temat. Za pomocą dobrze
dobranych treści możemy budować świadomość naszej marki i jej oferty. Poprzez działania off-sitowe
mamy szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, którzy później mogą zostać naszymi klientami.
Najpopularniejsze formy content marketingu off-site
Publikacje content marketingowe powinny być dostosowane do naszych celów i potrzeb odbiorców.
Poniżej omawiam najpopularniejsze formaty:
Poradniki – jeśli są napisane w sposób profesjonalny i zrozumiały dla szerszego grona odbiorców, po-

zwalają użytkownikom na korzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów. Jednocześnie stawiają nas
w doskonałym świetle – pozycjonują nas jako firmę, gdzie pracują osoby znające się na rzeczy, i z którą
warto podjąć współpracę.
Artykuły sponsorowane – mogą przyjmować dowolną formę i dotyczyć różnych zagadnień, ale ich

wspólną cecha jest to, że trzeba zapłacić za ich publikację. Są one jednocześnie jedną z najpopularniejszych form pozyskiwania wartościowych linków wspierających działania SEO. Oczywiście miejsce publikowania artykułów nie jest bez znaczenia. Należy wziąć pod uwagę zarówno autorytet danej domeny w branży, jak i popularności wśród użytkowników. Artykuły sponsorowane umożliwiają skierowanie
uwagi czytelników danej witryny w stronę produktów lub usług oferowanych przez naszą firmę. Ich
minusem, poza samymi kosztami, jest również to, że takie publikacje muszą być odpowiednio oznaczone – np. poprzez dopisek „artykuł sponsorowany”, co może zniechęcać czytelnika do zapoznania
się z tekstem.
Artykuły eksperckie – do napisania takiego tekstu trzeba się rzetelnie przygotować, aby był meryto-

ryczny, zawierał wiarygodne dane, ale jednocześnie był ciekawy i skłaniający do refleksji. Nie bez znaczenia jest też forma w jakiej przedstawiamy zagadnienie. Obecnie każdy firma walczy o uwagę użytkownika, dlatego forma artykułu powinna być angażująca i przyciągająca uwagę. Dobrze, gdy treść
jest innowacyjna i wnosi jakieś nowe, świeże spojrzenie na dane zagadnienie.
Raporty – obecnie interesującym klientów zagadnieniem jest na pewno koronawirus i jego wpływ na

poszczególne gałęzie gospodarki, tak więc raporty na ten temat na pewno będą się cieszyły zainteresowaniem.
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Wywiady – często z założycielami firm czy ekspertami w jakiejś dziedzinie.
Infografiki – w wielu sytuacjach mogą się okazać bardziej skuteczne w realizacji naszych celów niż tra-

dycyjne artykuły. Ważne, żeby miały atrakcyjną szatę graficzną i były poprawne merytorycznie. Może
się wtedy okazać, że będą się cieszyć dużym zainteresowaniem wśród szerokiego grona odbiorców,
którzy nie zawsze mają czas i chęci czytać długie teksty, a połączenie obrazu i tekstu będzie dla nich
atrakcyjne i przykuje uwagę.
Treść w content marketingu
Zanim przystąpimy do działań content marketingowych należy uzmysłowić sobie, co dają nam dobrze
napisane treści, bowiem tu przede wszystkim liczy się jakość, a nie ilość publikacji. Powinniśmy stawiać na sprawne warsztatowo teksty, które zainteresują odbiorców, przykują ich uwagę i sprawią, że
będą chcieli doczytać do końca i sprawdzić kto stoi za publikacją. Jakościowe treści wzbudzają zaufanie, budują wizerunek profesjonalisty, a także motywują do podejmowania działań. Odbiorcy, którzy
trafią na interesujący tekst, dłużej pozostaną na stronie, możliwe, że przeczytają również inne publikacje, napiszą komentarze, czy też polecą naszą ofertę innym.
Kolejnym argumentem za tym, by stawiać na jakość publikowanych treści jest ich wpływ na zwiększenie widoczności serwisu, w którym są publikowane. Dobrze przygotowane i zoptymalizowane treści,
opublikowane w dobrych jakościowo serwisach mają szanse znaleźć się wysoko w wynikach wyszukiwania na frazy kluczowe związane z tematem tekstu. Co za tym idzie, zwiększą szansę na dotarcie
z naszym przekazem do potencjalnych klientów bezpośrednio poprzez wyniki wyszukiwania.
Ważnym elementem jest również niepowtarzalność i oryginalność publikowanych treści. Najlepiej
jest, jeśli są one unikatowe, czyli nie publikujemy jednego artykułu dwukrotnie w tej samej formie. Pozwoli to na uniknięcie duplikacji, za którą Google nie przepada.
Strategia działań
Przygotowując się do podjęcia działań content marketingowych, powinniśmy odpowiedzieć sobie na
poniższe pytania:
• Co chcę osiągnąć poprzez moje działania? Jaki jest cel lub cele zaplanowanych publikacji?
• Do kogo chcę dotrzeć poprzez moje treści? Kim jest moja grupa docelowa?
• Gdzie chcę publikować moje treści? Czy w serwisach typowo specjalistycznych, branżowych
czy raczej ogólnych np. biznesowych czy newsowych? Jakie konkretnie serwisy odpowiadają
na moje potrzeby?
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Tworząc tekst i wybierając miejsce publikacji, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów:
Dostosuj treści do odbiorców – pamiętaj o tym, by dopasować tekst do poziomu informacji, jakie

posiadają odbiorcy. Teksty wysoko eksperckie dla portali o wąskiej specjalizacji, skupiającej hobbystów i osoby posiadające dużą wiedze z danego tematu mogą być pisane językiem specjalistycznym
i poruszać bardziej złożone zagadnienia. Natomiast teksty kierowane do szerszej publiczności, powinny być napisane w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy.
Dostosuj treści do portalu – wybierając treści do publikacji weź pod uwagę, gdzie będą się pojawiać.

Materiały o skomplikowanej technologii lepiej przeznaczyć do publikacji w portalu, którego grupa docelowa doceni jego wartość merytoryczną. Na ogólnym portalu newsowym lepiej zamieścić bardziej
przystępną treść.
Wybieraj odpowiednie serwisy – jeżeli tworzysz artykuł wysokiej jakości, to wykorzystaj jego potencjał i opublikuj go w dobrym serwisie. Nawet najlepsze treści pojawiające się w słabych mediach
nie spełnią swojej roli.
Pamiętaj o Google i optymalizacji treści
Dlaczego należy pamiętać akurat o Google? Ponieważ jest to najpopularniejsza wyszukiwarka w Polsce, z ponad 90 proc. udziału w rynku. Dobrze napisany tekst to również taki, który zostanie wysoko
oceniony właśnie przez Google. Aby to osiągnąć należy pamiętać o kilku dobrych praktykach:
• przed napisaniem treści skorzystać z darmowego narzędzia Google Keyword Planner, gdzie
można sprawdzić potencjał wyszukiwania wybranych zagadnień i wybrać odpowiednie frazy
kluczowe, które powinny się znaleźć w tekście, po to ułatwić mu znalezienie się wysoko
w wynikach wyszukiwania,
• należy jednak pamiętać, że tekst powinien dobrze się czytać i nie być na siłę przeładowany
słowami kluczowymi,
• unikać błędów ortograficznych,
• przywiązywać wagę do wyglądu treści – powinny być przejrzyste, podzielone na akapity,
z nagłówkami i wypunktowaniami,
• wzbogacać treści o materiały dodatkowe, takie jak zdjęcia, infografiki, video,
• unikać powielania treści na kilku stronach internetowych, tutaj liczy się unikatowość.
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Formaty reklamowe na
YouTube, Video Builder
oraz o mierzeniu konwersji
Krzysztof Zach

Liczba internautów w Polsce w kwietniu 2020 roku wyniosła ogółem 28,2 mln, z których prawie 21mln odwiedziło YouTube przy
średnim czasie użytkowania wynoszącym powyżej dziewiętnastu
minut.(bad. Gemius/PBI) Najświeższy raport IAB/PwC adex 2019
pokazuje nam, że wideo w dalszym stopniu rośnie, jednak wzrost
ten zmalał do 3% r/r. Wyhamowanie jest jednak wynikiem wyłącznie spadku wydatków na out-stream, podczas gdy in-stream osiągnął dynamikę na poziomie 17%. (IAB, PwC adex 2019).
Reklamy wideo stają się coraz bardziej dostępne dla mniejszych
podmiotów reklamujących się w Google – ruszyła beta Video
Buildera - narzędzia, które na podstawie logo i kilku zdjęć stworzy
prosty filmik, który można bezpośrednio załadować na YouTube
oraz wykorzystać do kampanii wideo.

Programmatic&SEM Specialist
Semahead

Od 2014 związany z marketingiem. Certyfikowany specjalista Google Ads, Analytics oraz
DIMAQ. Zastępca szefa grupy
roboczej SEM w IAB Polska.
Od 2018 roku pracuje w agencji marketingu performance
Semahead, gdzie odpowiada
za prowadzenie kampanii SEMowych oraz programmatic.
Współpracował z takimi markami jak Mercedes-Benz, Microsoft, Jack Daniels czy Black
Red White.

Poniżej znajdziesz skrót wszystkich aktualnie dostępnych formatów
reklamowych wideo w Google Ads, modele rozliczeń oraz najważniejsze informacje o każdym z nich.
Pomijalny TrueView In-Stream
Najbardziej klasyczna wersja reklamy wideo na YouTube. Może wyświetlać się przed (pre-roll), w trakcie (mid-roll) oraz po filmiku (post-roll). Każdy użytkownik może po pięciu sekundach pominąć tę reklamę. In-stream pojawia się na YouTube, a także stronach i aplikacjach
mobilnych w sieci Google Partners. Płatność odbywa się najczęściej
w modelu CPV i następuje wtedy, jeżeli użytkownik obejrzy 30 sekund
reklamy (lub pełną długość wideo, jeżeli jest krótsze niż 30 sek.) lub
jeżeli dokona jakiejś interakcji z kreacją. Możliwe jest również rozliczanie się w CPM, jeżeli jedną z metod ustalania stawek na kampanii jest
Target CPM, Target CPA lub maksymalizacja konwersji. Przy wykorzystaniu dwóch ostatnich stawek reklamodawcy mają możliwość stwo14

rzenia tzw. kampanii TrueView zachęcającej do działania z opcją dodania nagłówków oraz wezwania
do akcji. Reklamy te mogą zwiększać zaangażowanie widzów i zachęcać ich do podjęcia działań po odtworzeniu filmu. Po wideo można wykorzystać ekrany końcowe, które wyświetlają się na urządzeniach
mobilnych przez pięć sekund a na komputerach – przez siedem.

Źródło: Google Ads Support – kampanie wideo

Niepomijalny TrueView In-Stream
Format występujący w bardzo podobnej formie jak jego pomijalny odpowiednik. Jednakże w tym przypadku wideo może mieć maksymalnie 15 sekund i użytkownicy nie mają możliwości pominięcia tej
reklamy. Różni się również model rozliczeń – tutaj dostępny jest tylko Target CPM. W przypadku tego
formatu należy być ostrożnym, ponieważ nieumiejętnie ustawiona kampania bez cappingu może skutkować w negatywnym odbiorze naszej marki, podczas gdy serwujemy tę samą reklamę któryś raz
danemu użytkownikowi.
Video Discovery Ads
Format, w którym placementem nie są widea przeglądane przez użytkowników, lecz np. wynik wyszukiwań w YouTube, mobilna strona główna lub podobne filmy (prawy segment z proponowanymi treściami, podczas oglądania jakiegokolwiek wideo.) Taka reklama składa się z miniaturki, która powstaje
na podstawie kreacji oraz krótkiej linii tekstu, która ma zachęcić naszego użytkownika do kliknięcia.
Istotną informacją jest fakt, iż reklamodawca płaci tylko wtedy, jeżeli ktoś dokona interakcji z naszą
reklamą tj. kliknie w nią.
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Źródło: Google Ads Support – kampanie wideo

Bumper Ads
Krótkie, 6-sekundowe niepomijalne reklamy, których celem jest inspiracja, „zaszczepienie” idei u użytkowników. Wyświetla się tak samo jak In-Stream tj. przed, w trakcie i po wideo. Bumpery mogą być
emitowane w YouTube oraz na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych w sieci Google Partners. Jedyną możliwą formą rozliczenia jest w tym przypadku CPM, gdzie metodą dobierania stawek
jest Target CPM.

Źródło: Google Ads Support – kampanie wideo
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Outstream Ads
Reklamy typu Outstream służą głównie rozszerzeniu zasięgu na urządzeniach mobilnych. Reklamy
te wyświetlają się na początku z wyłączonym dźwiękem i to użytkownik może sam zdecydować, czy
chce włączyć dźwięki czy nie. Taki typ kampanii jest kierowany tylko do urządzeń mobilnych oraz na
stronach i aplikacjach w sieci Google Partners – YouTube nie jest możliwym do wyboru placementem reklamowym. Przez to, iż wyświetlają się tylko poza najpopularniejszym serwisem z wideo, mogą
przybierać bardzo różne formaty – bannery, interstitiale, in-feed ads, native ads zarówno fullscreen jak
i portrait mode. Jedynym dostępnym modelem rozliczenia jest tutaj vCPM – reklamodawcy płacą tylko
wtedy, jeżeli użytkownik obejrzy reklamę 2 sekundy lub dłużej.
Video builder
Z uwagi na przystępną formę jaką jest wideo, coraz większa ilość firm zaczyna wykorzystywać ten sposób komunikacji jako formę porozumiewania się ze swoimi klientami. Agencja kreatywna, scenariusz,
plan zdjęciowy, montaż – to wszystko skutecznie odstrasza klientów z sektora MŚP przed reklamowaniem się na YouTube. Klienci są przekonani, że promocja ich firmy za pomocą tego medium to drogi
i czasochłonny proces, jednakże Google zidentyfikował ten problem i wprowadził do bety nowe narzędzie, które zdecydowanie ułatwi proces tworzenia kreacji. Na razie dostęp do Video Buildera można
otrzymać tylko po wcześniejszym zgłoszeniu za pomocą tego → linka, lecz firma zapewnia, że narzędzie będzie ogólnodostępne. Aby skorzystać z Buildera, trzeba posiadać dostęp do konta na YouTube,
zdjęcia i logo oraz najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome. Wewnątrz narzędzia można wybierać spośród następujących szablonów kreacji:
• promowanie aplikacji (16 sekund, zarówno w poziomym jak i pionowym kadrze),
• promocja katalogu produktów (15 sekund),
• zwiększenie świadomości o brandzie (6 i 15 sekund),
• informacja o promocji (16 sekund),
• pokazanie produktu lub brandu (15 sekund),
• przespieszenie procesu rozważania produktu/usługi (15 sekund).
Google daje nam możliwość wyboru kolorów fontu oraz tła do zdjęć, można również dodać teksty –
różne długości w zależności od wybranego przez użytkownika szablonu. Istnieje również opcja zmiany
fontu oraz wrzucenia muzyki z biblioteki dostarczonej przez twórców.
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Źródło: Video Builder YouTube

Video builder nie jest narzędziem, które zastąpi profesjonalną ekipę filmową, lecz jest bardzo dobrą
alternatywą dla reklamodawców, którzy z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na stworzenie
fachowej kreacji do wykorzystania w reklamie czy social mediach.
Mierzenie konwersji wideo
W przypadku kampanii wideo większy nacisk kładzie się na budowanie świadomości o wizerunku marki czy informowaniu o nadchodzącej promocji, jednakże to nie znaczy, że nasze reklamy nie wpływają
na ścieżkę zakupową klienta i nie pełnią istotnej roli w ostatecznej decyzji dotyczącej zakupu produktu
czy usługi. Uruchamianie przez Google takich formatów jak TrueView for Action pokazuje, że tę formę
komunikacji można wykorzystać również do zainspirowania użytkowników do dokonania jakiejś akcji
– zapisania się na okres próbny w przypadku jakiejś usługi czy zakupu produktu z asortymentu sklepu
e-commerce.
Ważne jest, aby w przypadku wideo nie ograniczać się do importowania wyświetleń, obejrzeń czy kliknięć. Za pomocą poprawnie zaimplementowanego kodu konwersji Google Ads można również mierzyć
konwersje po obejrzeniu. W panelu reklamowym można dodać kolumnę „Konwersje po obejrzeniu”,
która pokaże nam, ile udało się uzyskać pożądanych przez reklamodawcę akcji podczas trwania kampanii. Fundamentalną informacją jest to, że „obejrzenie” w przypadku tej statystyki to nie jest to samo,
co obejrzenie reklamy, które następuje po 30 sekundach kreacji lub wcześniej, jeżeli wideo jest krótsze. W tej sytuacji chodzi o wyświetlenie reklamy na YouTube lub poza platformą, jeżeli kampania
wyświetla się np. jako Outstream.
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Smart Bidding w kampaniach Google Ads – czyli
mniej kontroli i lepsze wyniki
Andrzej Brandt
Head of PPC, Semahead

Fundament pracy specjalisty PPC – czyli ręczne zarządzanie
stawkami – bezpowrotnie odchodzi w niepamięć. Przynajmniej
tak instruuje nas obecnie Google nieustannie podpowiadając
i rekomendując przekazanie tej odpowiedzialności automatom.
Czy ślepe zawierzanie automatom ma sens? Jak rozpoznać, która strategia sprawdzi się najlepiej dla naszych celów biznesowych? Wreszcie – co to oznacza dla specjalisty i jak zmienia się
jego praca? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

Krótka historia

Wieloletni ekspert SEM, który
od 7 lat prowadzi kampanie Google Ads dla klientów w Polsce
i na świecie. Specjalizuje się
w kampaniach produktowych
i współpracy z e-commerce’ami.
W swojej pracy za nieodzowne
uważa znaczenie wysokich
kompetencji analitycznych –
kluczowych, by zwrot z inwestycji się zgadzał. Posiada certyfikat kompetencji marketingowych DIMAQ.

Choć trudno w to uwierzyć, to Google Ads celebruje w tym roku 20
rocznicę istnienia. Dokładnie w październiku 2000 roku Google wyemitował betę dla wyselekcjonowanej grupy 350 biznesów w USA.
Serwis reklamowy obsługiwany był wtedy wyłącznie przez pracowników Google’a, a jedynym dostępnym sposobem rozliczenia była stała
miesięczna opłata za boksy na stronach wyszukiwarki. Chwilę później
Google przeszedł na model CPC, który sam w sobie opierał się na prostym i genialnym założeniu – płacisz za kliknięcie. Niemal dokładnie
dekadę później – w sierpniu 2010 roku – Google dał sygnał reklamodawcom, że można inaczej, efektywniej pracować na zarządzaniu
stawkami i wprowadził strategię ulepszonego CPC (Enhanced CPC).
To była rewolucja – system brał na siebie ustawianie stawek na bazie prawdopodobieństwa konwersji. W praktyce jednak specjaliści od
kampanii nie byli przekonani – CPC lawirowało, nie było przewidywalne
i często przejadało budżet. Wyniki sporadycznie bywały lepsze, więc
bardziej zaufaną metodą pracy było manualne przekopywanie danych
i żmudne dostosowywanie stawek.
Dopiero dziś – kolejną dekadę później – klarownie widać, że trend automatyzacji zapoczątkowany ulepszonym CPC przeszedł z poziomu
mało istotnej nowinki na sam front efektywnego prowadzenia kampanii.
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Wiedzieć więcej i lepiej przewidywać – sedno Smart Biddingu
O ile w 2010 roku fraza AI (Sztuczna Inteligencja) czy ML (nauczanie maszynowe) były domeną wąskich grup akademików i serialowych produkcji science – fiction, tak dziś to już codzienność. Wszystko
jest oparte na AI – od silnika rekomendacji głównej strony na Youtubie przez sterowanie światłami na
skrzyżowaniach po tak prozaiczne czynności, jak zarządzanie zużyciem energii w waszych inteligentnych domach. Postęp technologiczny stoi w centrum rewolucji automatycznych strategii ustalania
stawek.
Nauczanie maszynowe – w wielkim uproszczeniu – polega na zbieraniu danych przez system, analizowaniu ich i ulepszaniu własnego silnika. Skuteczność tej techniki w największym stopniu zależy od
ilości danych historycznych. To miejsce, w którym Google – nasza pierwsza brama do sieci – wygrywa.
Zbiera ich bowiem tak ogromną ilość, że – my, specjaliści – nawet z użyciem zaawansowanych technik
analitycznych nie przerobimy. Ba, my nawet do tych danych nie dojdziemy.
Tradycyjnie rozumiane zarządzanie stawkami opiera się o cztery zmienne, które możemy
procentowo modyfikować:
• harmonogram,
• grupa odbiorców,
• lokalizacja,
• urządzenie.
Wyjściowa stawka jest dostosowywana
na podstawie sygnałów, które uznajemy za
istotne. Jeżeli widzimy wysoką konwersję
z komputerów, odejmujemy od urządzeń mobilnych stosowny procent. Jeżeli konwertują
tylko kobiety, to mężczyznom możemy obciąć stawkę o 100%, efektywnie ich wykluczając.

Jeżeli zastanawiacie się jak dużo zbiera danych
o nas samych Google wejdźcie na panel zarządzanie Waszym kontem Google → myactivity.
google.com. Znajdziecie tam nie tylko Waszą
historię wyszukiwania czy filmów obejrzanych na
YT, ale też miejsca, które odwiedziliście ostatnio,
jakie grafiki przeglądaliście w wyszukiwarce Grafik, czy wreszcie cała wasza aktywność
w chmurze Google’a.
Kontrolę nad danymi udostępnianymi Google’owi
znajdziecie na → myaccount.google.com. Analitycznie zorientowanym polecam też ściągnięcie
wszystkich danych, które ma w posiadaniu Google o Was → takeout.google.com

Smart Bidding wychodzi daleko poza te cztery zmienne podpinając się pod potężne zasoby danych
o tym, co defacto robi w ekosystemie Google’a dany użytkownik. Jakie to mogą być dane?
• Historia przeglądania
• Historia wyszukiwań i oglądanych filmów na Youtube
• Przeglądarka
• Z jakich aplikacji korzysta w Google Play?
• Na jakim etapie ścieżki zakupowej się znajduje?
Algorytmy automatycznych strategii uwzględniają wiele istniejących sygnałów kontekstowych,
20

by możliwie precyzyjnie ocenić zamiar i intencje użytkownika.
Przy tak ogromnej ilości danych efektywna praca specjalisty po prostu nie jest możliwa – wyobraźcie
sobie, że dostajemy te sygnały do panelu Google Ads i możemy według nich ręcznie dostosowywać
stawki. Dostajemy w efekcie dziesiątki tysięcy możliwych kombinacji między zmiennymi. Bieżąca analiza, wyciąganie wniosków i praca operacyjna byłaby zasadniczo niemożliwa dla jednego, nawet niezbyt dużego konta.
Cel, strategia, pal!
Smart Bidding – czyli Inteligentne Określanie Stawek – to podzbiór wszystkich automatycznych strategii ustalania stawek w Google Ads. Smart Bidding optymalizuje stawki pod dwa cele:
• liczba konwersji,
• wartość konwersji.
Strategie dostępne obecnie w panelu Google Ads to:
• docelowy CPA (koszt pozyskania),
• docelowy ROAS (zwrot z nakładów na reklamę),
• maksymalizacja liczby konwersji,
• maksymalizacja wartości konwersji,
• ulepszony CPC (eCPC).
Mimo, iż nazwy strategii same w sobie wyjaśniają ich cel i sens biznesowy, warto przejść przez nie po kolei:
Cel biznesowy

Strategia

Opis strategii

Przykład zastosowania

Pozyskanie konwersji

Docelowy CPA (koszt

Na bazie historycznych

Biuro tłumaczeń korzy-

(leada, sprzedaży) w

pozyskania).

wyników konwersji na

sta z docelowego CPA,

całym koncie system

by pozyskiwać leady

dostosowuje stawkę na

(kontakty) przez reklamy

bazie sygnałów kontek-

Google Ads w określo-

stowych, tak by całościo-

nym koszcie. Dla różnych

wy koszt za konwersję

produktów CPA jest

(CPA) zmieścił się w

różne (w zależności od

określonym limicie.

opłacalności biznesowej).

określonym koszcie.
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Cel biznesowy

Strategia

Opis strategii

Przykład zastosowania

Uzyskanie określonego

Docelowy ROAS (zwrot

System koncentruje się

Sklep sportowy reklamuje

poziomu przychodów

z nakładów na reklamę).

na wystawieniu produk-

w kampanii produktowej

sklepu przy danym

tów, których wartość

kategorię rolek damskich.

koszcie.

sprzedaży (konwersji)

Oczekuje z nich zwrotu

pozwoli wypracować

na poziomie 800% – do-

określony zwrot.

celowy ROAS to właśnie
800%.

Wygenerowanie jak naj-

Maksymalizacja liczby

W zakładanym budżecie

Sklep meblowy online

większej liczby konwersji

konwersji.

system ma wygenerować

promuje swoją ofertę

jak najwięcej określonych

mebli na wymiar. Mamy

konwersji.

ograniczony budżet, więc

(transakcji).

interesuje nas wygenerowanie możliwie dużej liczby konwersji (wypełnień
formularza lub kontaktów
telefonicznych).
Wygeneruj jak najwięk-

Maksymalizacja wartości

System koncentruje

Sklep z odzieżą premium

szą wartość konwersji

konwersji.

się na wygenerowaniu

ma w każdej katego-

(transakcji) niezależnie od

konwersji, które mają naj-

rii produkty o dużym

liczby konwersji.

większą wartość – dru-

rozstrzale cenowym.

gorzędna jest dla niego

Ustawiamy maksymali-

liczba konwersji.

zację wartości konwersji,
by wypracować możliwie
duży przychód.

Jak widać w tabeli, Smart Bidding sprawdzi się w zasadzie w każdym biznesie. Warunkiem niezbędnym przed uruchomieniem automatów jest poprawnie skonfigurowane śledzenie konwersji. Mimo, iż
może to brzmieć jak oczywistość, ale poprawnie przesyłane dane o konwersji czy to za pomocą importu
z Google Analytics, czy też za pomocą tagu konwersji Google Ads może stanowić o sukcesie lub porażce automatów.
Wpinanie Smart Biddingu – tylko testy!
Sygnały kontekstowe, słowa kluczowe, historyczne wyniki konta to jedno. Ciężar efektywności Smart
Biddingu opiera się na historycznych konwersjach. Jeżeli jest ich dużo – to znaczy więcej niż 20 konwersji tygodniowo – system ma się na czym uczyć. Dobrze spięta analityka, dużo list remarketingowych
i historia konta pozbawiona długich przerw w emisji to też warunki niezbędne. Powstaje więc naturalnie
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wątpliwość – jeżeli moje konto jest malutkie, wydaje kilkaset złotych miesięcznie lub tygodniowo, to
czy nie lepiej pozostać przy ręcznym ustawianiu stawek, ewentualnie wspierać się ulepszonym CPC
(eCPC)?
W takim wypadku widzę dwie drogi:
• Jeżeli liczba naszych konwersji jest rzeczywiście bardzo mała i pojawiają się one sporadycznie
można pozwolić sobie skonfigurować istotną mikrokonwersję poprzedzającą główną konwersję jako defacto główną konwersję. Dla e-commerce’u niech to będzie np. dodanie produktu
do koszyka. Dla biznesu opartego o leady – przejście na stronę kontaktu i kliknięcie w mailu
lub numer telefonu. Wszystko, co poprzedza główną konwersję, a czego nasi użytkownicy wykonują więcej możne nam teraz pomóc. Pamiętajmy jednak, że to strategia tylko na miesiąc
lub dwa – wraz ze zwiększeniem liczby mikrokonwersji powinniśmy widzieć wzrost głównych
konwersji. Jeżeli zaś tak się nie dzieje – być może problem leży nie po stronie samej kampanii
a np. problemów UX’owych.
• Ustawmy automaty niezależnie od liczby konwersji – od kiedy Google usunął minimalne progi
konwersji, możemy je emitować nawet nie mając historycznie żadnej konwersji. System wtedy
optymalizuje nasze kampanie bazując na uogólnionych danych z kont o podobnym profilu.
Niezależnie jednak od tego, ile mamy konwersji na koncie i jak bardzo uzasadnione są nasze obawy
dotyczące skuteczności automatów jest jedna droga, która jednoznacznie powinna nam odpowiedzieć
czy takie zmiany strategii mają sens. To eksperymenty w Google Ads.
Ta stosunkowo mało używana funkcja panelu to remedium na wszelkiego rodzaju dylematy, bo przetestujemy tam nie tylko strategie, ale też reklamy, grupy odbiorców a nawet frazy kluczowe. Eksperymenty pozwolą nam w sposób kontrolowany przetestować na istotnie statystycznej próbce użytkowników o ile efektywniejsze (bądź nie) będą inteligentne strategie ustawianie stawek.
Schemat pracy z eksperymentami opiera się na wersjach roboczych:

#1

		
		

#2

W panelu Google Ads tworzysz wersję roboczą kampanii, na której chcesz przetestować
Smart Bidding.

		Wersja robocza to nic innego jak kopia Twojej kampanii, w której nanosisz zmiany – w tym
		
wypadku podmieniasz strategie pozostawiając pozostałe elementy struktury bez zmian.

#3

		Z poziomu wersji roboczej uruchamiasz eksperyment – najlepiej w podziale ruchu 50/50
		
miedzy wersją roboczą a oryginalną kampanią.

#4

		Data końcowa powinna uwzględnić okres uczenia się – nie krótszy niż dwa tygodnie. Plus
		
sam okres działania kampanii – zalecam również dwa tygodnie, a więc w sumie cztery.

#5

		Po upłynięciu okresu eksperymentu możesz zdecydować czy przechodzisz na Smart
		
Bidding, czy zostajesz w starej konfiguracji.
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Zasada ograniczonego zaufania
Testy automatycznych strategii mogą przyprawić doświadczonego specjalistę o kołatanie serca.
Zwłaszcza okres uczenia się to – bądźcie na to gotowi – sinusoida niemal wszystkich metryk, które
wcześniej analizowaliście. CPC będzie wzrastać i gwałtownie spadać; budżet może wystrzelić w niektóre dni, by znowu powrócić do regularnych wydatków; udział w wyświetleniach spadnie, to znowu
wzrośnie. Z konwersjami będzie podobnie. Zanim więc ruszysz do testów warto, żebyś był świadomy
ułomności automatów:
• Smart Bidding nie lubi wąskich targetowań. Masz granularny podział fraz kluczowych na wiele
kampanii? System może nie zadziałać dobrze. Google sugeruje ustawianie szerokich dopasowań fraz i agregację ich w duże struktury.
• Smart Bidding nie lubi gwałtownych zmian – zwłaszcza w okresie uczenia się. Jeżeli więc
z konieczności będziesz musiał zmienić np. budżet, rób to stopniowo. Nie więcej niż 10% wyjściowego budżetu dziennie. Jeżeli zaś znajdziesz się pod ścianą i z dnia na dzień musisz ściąć
budżet o 70 czy 80%, pamiętaj, że po powrocie do wyjściowego poziomu będziesz musiał
przejść przez okres uczenia się ponownie.
• Smart Bidding lubi elastyczność. System może sięgnąć po grupy odbiorców i wyszukiwane
hasła mocno odbiegające od grupy docelowej Twojego biznesu.
• Smart Bidding koncentruje się wyłącznie na konwersjach. Nie weryfikuj codziennie stawek
CPC, bo od tego mogą szaleć – dla systemu wyświetlenia, kliknięcia, CTR i pozostałe tuziny
metryk nie mają żadnego znaczenia.
Podsumowanie
Czy automaty to przyszłość? Na pewno, ale o tym, że to nie wszystko świadczy chociażby spektakularna porażka kampanii Adwords Express. Pamiętacie jeszcze o takim wynalazku? Adopcja tego rozwiązania jest bardzo mała, bo za pełną automatyzacją emisji reklam nie idą w parze wyniki. Dlatego
„czynnik białkowy” w obsłudze kampanii Google Ads będzie wciąż niezbędny. Kluczowe aspekty, których systemy nie zastąpią – czyli doświadczenie, strategiczne spojrzenie i biznesowa perspektywa –
stanowią o kierunku rozwoju nas, specjalistów.
Dzięki automatom zyskujemy na to czas, a manualne, często powtarzalne schematy pracy operacyjnej na kontach powoli odchodzą do przeszłości. Radosna synergia ze sztuczną inteligencją? Też nie.
Raczej uważne i odważniejsze wejście na pułap zaawansowanej analizy danych, testowania nowych
kanałów, pokrywania specyficznych części lejka zakupowego, o których być może – w toku gonitwy
po jak najlepsze wyniki w Google Analytics – nie myśleliśmy.
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Twój plan działania po przeczytaniu tego artykułu
• Upewnij się, że masz poprawnie skonfigurowane śledzenie konwersji w panelu Google Ads:
		• importuj konwersje z Google Analytics,
		• podepnij konwersje z tagu konwersji Google Ads,
		• jeżeli mierzysz wartość konwersji (dla ecommerceu oczywistość, ale każdy biznes
		
może to robić) pamiętaj o tym, by każda konwersja (czy to za pomocą Analytics, czy
		
Ads) importowała również tą zmienną,
		• ustaw inny niż last-click model atrybucji,
		• zależnie od długości ścieżki zakupowej ustaw stosowne okno czasowe konwersji.
• Zadbaj o dużą liczbę list remarketingowych w panelu Google Ads – stwórz je według demografii, czasu wizyty, głębokości wizyty, konwersji, mikroknowersji i źródła wejścia. Każda grupa
odbiorców to dodatkowe informacje dla automatów.
• Jeżeli masz mało konwersji lub obawiasz się o efektywność automatów – możesz spróbować
podpiąć mikro-konwersje poprzedzające główną konwersję.
• Przed odpalaniem Smart Biddingu przygotuj i przeprowadź eksperyment – daj systemowi czas
na zebranie odpowiedniej ilości danych.
• Masz już swoich faworytów i ulubione strategie? Nie spoczywaj na laurach, eksperymentuj
dalej. Zobaczy, jak Twoja obecna kampania – oparta np. o docelowy ROAS – sprawdzi się
w docelowym CPA lub maksymalizacji wartości konwersji.
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Konwersje Google Ads
dla zaawansowanych
O tym, że konwersją najczęściej określamy dokonany przez
klienta zakup w sklepie internetowym lub wypełnienie formularza
kontaktowego na naszej stronie, zapewne wszyscy wiemy. Taka
konfiguracja jest stosunkowo prosta i często stanowi wystarczającą podstawę do oceny skuteczności i podejmowania decyzji
dotyczących naszych kampanii w Google Ads.

W poniższej części poradnika przyjrzymy się jednak rozwiązaniom
umożliwiającym dużo głębszą analizę lejka sprzedażowego, niż pozwala na to podstawowa metoda mierzenia konwersji, a co za tym
idzie, skuteczniejszą optymalizację kampanii, zwłaszcza przy użyciu
strategii Smart Bidding.
Mikrokonwersje pomogą w pracy nad kampaniami o niskim wolumenie ruchu, oraz tym, w których nie liczymy jeszcze na sprzedaż. Dzięki
przesyłaniu konwersji offline ułatwimy z kolei optymalizację w kierunku faktycznych przychodów, a nie tylko pozyskanych kontaktów.

Daniel Chojnacki
Head of Digital Martketing
Codewise
Ekspert SEM & Digital Analytics. Z marketingiem internetowym związany od 2012 roku,
od którego jako freelancer,
media buyer, szef działu PPC
w agencji Semahead a obecnie Head of Digital Marketing
w Codewise, prowadził setki projektów e-commerce, lead-gen,
oraz brandingowych. Na koncie
m.in. kampanie dla marek: BRW,
Oknoplast, Vitkac, Volvo, Nikon,
Honda, Mattel, Jack Daniels,
ABC Family, Walmart Canada
oraz Western Digital.

Mikrokonwersje
Konwersją nie musi być tylko zakup lub lead. Pierwsze sygnały o tym,
że kampania przynosi zamierzony efekt możemy także mierzyć zanim
klient dotrze do ostatniego etapu ścieżki zakupowej. Akcje użytkownika takie jak wejście na stronę z cennikiem, pobranie go w formie .pdf,
czy dodanie produktu do koszyka mogą wskazywać, że mamy do czynienia z potencjalnym klientem.
Dzięki dwóm nowym funkcjonalnościom Google Ads → Zestawom
działań powodujących konwersję oraz → Ustawienia konwersji na
poziomie kampanii możemy na jednym koncie Google Ads prowadzić jednocześnie kampanie optymalizowane pod kątem sprzedaży,
jak i te kierowane do użytkowników na wcześniejszych etapach lejka.
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#1

		
		

#2

Aby tego dokonać, dodajemy do konta nowe konwersje odpowiadające każdej z takich
interakcji i instalujemy tagi, tak by odpalały się, gdy użytkownik taką interakcję wykona.

		Następnym krokiem jest połączenie mikrokonwersji w grupę (lub grupy, jeśli zachodzi
		
taka potrzeba). Opcja ta znajduje się w zakładce: Narzędzia > Konwersje > Zestawy
		
działań powodujących konwersję.

#3

		Na koniec pozostaje nam w wybranej kampanii zmienić ustawienie konwersji z „Użyj
		
ustawień <<Uwzględnij w Konwersjach>> na poziomie konta” na „Wybierz działania powo		
dujące konwersję dla tej kampanii” i wybrać wcześniej utworzony zestaw mikrokonwersji.

#4

		Podobnie, w kampaniach, które mają bezpośrednie przełożenie na sprzedaż wybieramy
		
zestaw konwersji „finalnych” czyli sprzedaży lub leadów. Dzięki temu, nowe mikrokon		
wersje nie wpłyną na w ustalanie stawek tam, gdzie jest to niepotrzebne.
Konwersja offline, czyli pełen obraz
Zakup wielu usług lub towarów często domyka się dopiero po opuszczeniu strony internetowej przez
użytkownika – przykładem niech będzie dealer samochodowy – po wybraniu konfiguracji użytkownik
zostawia swoje dane kontaktowe aby umówić się z przedstawicielem handlowym na jazdę próbną,
rozmowę o finansowaniu, a finalnie zakup i odbiór pojazdu. Takich interakcji klienta z biznesem nie
zmierzymy bezpośrednio za pomocą tagu Google Ads, ale dzięki poniższemu rozwiązaniu będziemy
mogli dostarczyć systemowi pełnej informacji o konwersji.
Naturalnie, by móc przesłać informację o sprzedaży poza witryną, musimy w pierwszej kolejności taką
informację gdzieś zapisać. Choć niektóre platformy CRM wprowadziły już integrację z Google Ads, to
jest to często funkcjonalność niepełna lub ograniczona.

#1

		
		
		
		

#2

Pierwszym wymaganym krokiem jest zebranie i przesłanie wraz z formularzem kontaktowym parametru GCLID, czyli Google Click ID. (→ Szczegółowa instrukcja od Google)
Dzięki temu, gdy użytkownik który zostawił swoje dane w formularzu dokona zakupu,
Google Ads będzie w stanie przypisać ten zakup do kliknięcia z konkretnej kampanii.

		Kolejnym krokiem jest utworzenie konwersji offline w Google Ads. W zakładce
		Narzędzia > Konwersje dodajemy nową konwersję wybierając opcję „Importuj”, „Inne
		
źródła danych lub CRM” i „Śledź konwersje po kliknięciu“. W kolejnym kroku wybieramy
		
ustawienia konwersji analogicznie do standardowej implementacji. W polu Nazwa kon		
wersji proponuję wpisać “Zakup”.

#3

		Następnie w naszym systemie CRM przygotowujemy listę konwersji. Jeżeli nasz sys		
tem CRM na to pozwala, lista powinna aktualizować się automatycznie po każdej
		
zamkniętej sprzedaży. Musi ona zawierać kolumny:
			• GCLID,
			• data/godzina,
			• (opcjonalnie) wartość sprzedaży,
			• (opcjonalnie) waluta.
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#4

		
		
		
		
		

#5

Tak przygotowaną listę możemy teraz wyeksportować do Google Sheets dodając do
niej nagłówek ze strefą czasową oraz kolumną z określoną przez nas w punkcie 2. nazwą
konwersji. → Pełna instrukcja wraz z formatowaniem. Aby zautomatyzować proces
eksportu możemy wykorzystać narzędzia takie jak Automate.io lub Zapier – doskonale
radzą sobie one z popularnymi CRM-ami.

		Ostatnim krokiem jest przesłanie pierwszych konwersji do Google Ads (na tym etapie
		
zobaczymy czy wszystko przygotowaliśmy poprawnie) oraz ustawienie automatycznego
		
harmonogramu – wybieramy nasz plik Google Sheets oraz ustalamy częstotliwość i godzinę.
Tak zaimportowane konwersje pojawią się na naszym koncie do 24h.
Etapy lejka sprzedaży jako konwersje
Do wielu systemów reklamowych możemy dzięki importowi konwersji offline przesłać również dodatkowe informacje o przejściu klienta przez poszczególne etapy naszego procesu sprzedaży (np.: Lead
> MQL > SQL > Demo > Sprzedaż). Każdy poszczególny etap eksportujemy do osobnego pliku analogicznie do poprzedniego paragrafu. Podobnie jak w przypadku mikrokonwersji, będziemy mogli lepiej
optymalizować kampanie nie osiągające wystarczającej ilości zakupów.
Jakość leada jako wartość konwersji
W przypadku, gdy nasz proces sprzedaży uwzględnia na wstępnym etapie ocenę jakości leada (niezależnie, czy wykonuje to algorytm czy też pracownik działu sprzedaży), możemy taką wartość (najczęściej w formie 0-100%) przekazać do Google Ads jako wartość konwersji.
Kampanie będziemy wtedy mogli oceniać przez pryzmat jakości leada: im średnia wartość konwersji
bliższa 100%, tym kampania ta jest skuteczniejsza. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, będziemy
w stanie policzyć, która kampania jest najbardziej efektywna kosztowo.
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Skuteczne kampanie efektywnościowe na Facebooku
Bartłomiej Przybysz
Senior Programmatic Trader

Facebook obok Google odgrywa obecnie główną rolę w planowaniu i realizacji kampanii efektywnościowych (PPC) na całym
świecie. Platforma z upływem czasu oferuje coraz więcej narzędzi dedykowanych dla małych jak i dla tych dużych podmiotów
realizujących działania PPC. Gigant z Menlo Park nadal jest największym portalem społecznościowym na świecie – jednak co
warto mieć na uwadze – świetnie znosi upływ czasu i odpowiada
na potrzeby reklamodawców oraz trendy rynkowe.

Użytkownicy – aktualizacja danych liczbowych
Według badania Gemius PBI liczba użytkowników Facebooka w marcu 2020 wyniosła prawie 23 mln miesięcznie, przy czym użytkownicy
korzystający z serwisu mobilnie stanowią 14,5 mln (około 63% całości
użytkowników).
System reklamowy Facebooka – zmiany w ekosystemie od
sierpnia 2019 roku (od ostatniego wydania Poradnika dla
Internetowego Reklamodawcy)

Havas Media Group

Senior Programmatic Trader
wyspecjalizowany w kampaniach realizowanych w ekosystemie Facebooka z czteroletnim doświadczeniem. Na
co dzień realizuje kampanie
efektywnościowe dla PKO Banku Polskiego, Hyundai, Michelin oraz Skarbnicy Narodowej.
W przeszłości realizował kampanie na Facebooku dla ponad
30 marek, takich jak: Canal+
Platforma, Red Bull, Louis
Vuitton, Prudential. Związany
z branżą marketingu internetowego od 2016 roku, ma na
swoim koncie blisko 700 zrealizowanych kampanii w ekosystemie Facebooka.

Miejsca wyświetlania (placementy):
• Wyniki wyszukiwania na Facebooku
Reklamy pojawiają się przy adekwatnych wynikach wyszukiwaniana Facebooku i w Marketplace na podstawie słów kluczowych i zainteresowań użytkownika – warto na niego zwrócić
uwagę, gdyż niebawem może być dobrą alternatywą dla Google
Ads w wyszukiwarce.
• Karta Eksploruj na Instagramie
Umożliwia bezinwazyjne wyświetlanie reklamy odbiorcom,
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którzy przeszli do sekcji „szukaj” w aplikacji. Szczególnie polecane jest użycie krótkich, kilkusekundowych wideo. Reklamy te obecne są jedynie w aplikacji Instagram dla systemów iOS
i Android.
• Facebook / Messenger Stories
Popularny format z Instagrama zagościł na dobre na Facebooku i Messengerze – i tutaj warto
nadmienić, że ów format dostępny jest jedynie w aplikacji mobilnej. Jako reklamę możemy
wyświetlać krótkie, maksymalnie 15-sekundowe filmy oraz statyczne obrazy (materiały przycięte do współczynnika proporcji 9:16), które pojawiają się pomiędzy innymi relacjami
użytkowników serwisu.
• Aktualności grup na Facebooku / Marketplace
Umiejscowienie działające na podobnej zasadzie co standardowe aktualności w newsfeedzie
użytkownika – reklamy wyświetlają się podczas przeglądania grup na Facebooku i ofert
w sekcji Marketplace.

Rysunek 1: Reklama wyświetlająca się w wynikach wyszukiwania na Facebooku

Grupy niestandardowych odbiorców
Grupy odbiorców, do których kierujemy reklamy, mogą być tworzone na podstawie:
• przygotowanej bazy klientów reklamodawcy (z użyciem posiadanych danych, które możemy
wykorzystywać w celach marketingowych, takich jak e-mail, telefon, kod pocztowy i miejsce
zamieszkania);
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• listy osób, które odwiedziły stronę WWW reklamodawcy, na której wcześniej został umieszczony Piksel Facebooka z danego konta reklamowego;
• listy osób, które dokonały określonej czynności na stronie internetowej reklamodawcy – dokonały zakupu, dodali produkt do koszyka, zainicjowali checkout czy też wysłali formularz kontaktowy;
• listy osób, które dokonały określonych aktywności w aplikacji reklamodawcy;
• listy osób, które obejrzały Twój film umieszczony na stronie Facebooka;
• listy osób, które pozostawiły swoje dane w odpowiedzi na reklamę służącą do pozyskiwania
kontaktów;
• listy osób, które w odpowiedni sposób zaangażowały się w określonym czasie na stronie
Facebooka reklamodawcy, np. odwiedziły ją, kliknęły dowolny przycisk CTA, zareagowały
aktywnie na post lub reklamę.
Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania podobnych grup odbiorców (tzw. Lookalikes) na podstawie wyżej wymienionych grup, dzięki czemu zyskujemy lepiej dopasowane grupy docelowe do naszych potrzeb.
Cele reklam na Facebooku
Przy tworzeniu nowej kampanii mamy możliwość wybrania celu, jaki chcemy zrealizować. Aktualny
wachlarz celów znajduje się poniżej i uwzględnia możliwość skupiania się m.in. na wizerunku marki, na
kierowaniu użytkowników na stronę docelową, promowaniu aplikacji bądź pozyskiwaniu kontaktów do
potencjalnych klientów.
Istotną nowością jest wprowadzenie celu „Wiadomość”, który umożliwia dotarcie z komunikatem reklamowym do osób, które weszły w interakcje z naszym fanpage na platformie Messenger, a który
może się okazać przydatnym narzędziem do lojalizacji naszych użytkowników i Klientów.
Rodzaje kampanii wykorzystującej aukcje, czyli umożliwiającej dotarcie do grupy docelowej po najniższej możliwej cenie:

Rysunek 2: Rodzaje kampanii dostępne w modelu aukcyjnym
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Zasięg i częstotliwość, czyli docieranie do grupy docelowej po stałej cenie:

Rysunek 3: Rodzaje kampanii dostępne w modelu reach & frequency

Piksel Facebooka
Narzędzie, które na początku służyło do mierzenia ilości wizyt i zbierania danych o użytkownikach, ich
aktywnościach i dokonywanych konwersjach na stronie dając podstawę do stworzenia trzech dodatkowych narzędzi dla reklamodawców (Analytics, Attribution, Self-Served Conversion Lift – omówienie
narzędzi w daleszej części artykułu) stale ewoluuje. Do podstawowych funkcjonalności, czyli:
• rejestrowania konwersji na różnych urządzeniach (czyli śledzenie, z jakich urządzeń korzystają
użytkownicy, zanim dokonają konwersji);
• optymalizacji kampanii pod kątem jak największej liczby dokonanych konwersji;
• tworzenia grup użytkowników podobnych (podobnych do osób, które odwiedzały stronę
WWW reklamodawcy);
• wyświetlania reklam dynamicznych (automatyczne dostosowywanie reklamy karuzelowej
poprzez eksponowanie produktów, które w danym czasie przeglądali użytkownicy na stronie
WWW);
zostały dodane możliwości tagowania zdarzeń na stronie reklamodawcy za pomocą narzędzia wizualnego (nie jest przy tym potrzebne wstawianie kodów konwersji „na twardo” w kodzie strony – wystarczy
uruchomić narzędzie by wskazać interaktywne elementy strony i przypisać im pożądaną konwersję),
możliwość tworzenia niestandardowych konwersji na podstawie tzw. custom events oraz możliwość
zintegrowania piksela FB za pomocy jednego kliknięcia z platformami do eCommerce (PrestaShop,
Shopify, Magento, WooCommerce), platform CMS (Drupal, Joomla, Wordpress) oraz systemami CRM
i DMP (Infusinsoft, Salesforce, Zoho).
Dodatkowo usprawnione zostało narzędzie do testowania zdarzeń na stronie WWW reklamodawcy
– wystarczy w polu adresu wpisać adres strony, na której jest nasz piksel i którą chcemy zbadać, by
(klikając na różne elementy strony WWW) sprawdzić na konsoli, czy eventy konwersji uruchamiają się
prawidłowo.
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Facebook Analytics
Narzędzie analityczne służące do pomiaru aktywności użytkowników na Stronie WWW bazujące na
kodzie piksela. Dzięki niemu możemy zbudować lejki, sprawdzić przychody, retencję czy też zbadać
ścieżki Klienta. Niewątpliwą zaletą narzędzia jest fakt, że przy pokryciu około 85% internautów w Polsce zyskujemy pierwsze rozwiązanie na rynku wykorzystujące model analityczny user-centric w przeciwieństwie do Google, gdzie stosowany jest model analityczne cookie-centric (który może skutkować
zaburzonym obrazem aktywności użytkowników na stronie). Przy dobrze zainstalowanym kodzie piksela oraz poprawnie osadzonymi kodami konwersji na stronie Facebook Analytics jest bardzo dobrym
uzupełnieniem Google Analytics.

Rysunek 4: Podsumowanie ruchu na stronie w Facebook Analytics

Facebook Attribution
Kolejne narzędzie analityczne od Facebooka – tym razem bardziej zaawansowane.
Umożliwia ono przypisanie wag dla poszczególnych komunikatów reklamowych dla kanałów w kampaniach typu multikanałowe (Facebook, Google, AdForm i inne), dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej
ocenić, które kanały mają największy wpływ na zachowanie użytkowników bądź konwersję w multikanałowej kampanii reklamowej.
Możemy również skorzystać ze standardowych modelów atrybucji, takich jak: równa wartość, first click
lub first view, first interaction, last click lub last view, last interaction, pozycyjne 30%, pozycyjne 40%
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lub rozkład czasowy jedno- albo siedmiodniowy.
Facebook Attribution umożliwia również podejrzenie najistotniejszych ścieżek konwersji, a także śledzenie ścieżek konwersji obejmujących zarówno komputery i urządzenia mobilne (multidevice conversion path).

Rysunek 5: Podsumowanie liczby konwersji w podziale na kanały w Facebook Attribution

Self Served Conversion Lift (Test wyłączenia – sekcja Eksperymenty)
W narzędziu Eksperymenty można przeprowadzić test grupy kontrolnej i zmierzyć wzrost konwersji.
Test wzrostu konwersji ma za zadanie porównanie osób, które miały możliwość zobaczenia reklam
na Facebooku, z osobami w grupie kontrolnej, które celowo zostały wykluczone z grona odbiorców
reklam. Następnie obliczany jest wskaźnik jaki dodatkowy wpływ miały reklamy na Facebooku na aktywność związaną z konwersją, np. na zakupy i inne zdarzenia standardowe i niestandardowe.
Wszystkie testy grup kontrolnych w narzędziu Testowanie i sprawdzanie korzystają z 10% wielkości
grupy kontrolnej i porównują wyniki tej grupy względem grupy testowej w stosownej skali. Test grupy
kontrolnej można przeprowadzić przy pomocy badania wzrostu konwersji na konkretnej kampanii reklamowej na Facebooku lub na wszystkich reklamach na Facebooku.
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Facebook

→ facebook.com/SemIABpl

Baza wiedzy

→ iab.org.pl/baza-wiedzy

Blog

→ iablko.pl

Dobre Praktyki SEO

→ iab.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/
Zbio%CC%81r-Dobrych-Praktyk-SEO24.10.19.pdf

