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Tym razem nasza agencja oddaje w Państwa ręce drugą część poradnika w ramach
kampanii #bądźwidoczny – NPROFIT dla firm. Zgodnie z zapowiedziami podejmujemy
temat reklamy w Internecie. Wprowadzimy Państwa w zagadnienia związane z Google
Ads.

Przed nami jeszcze trzecia odsłona, która ukaże się w grudniu i poświęcona będzie m.in.
treści w e-commerce. Oczywiście cały czas można pobrać pierwszą część, która dotyczy
pozycjonowania. Jest ona dostępna na naszej stronie.

Zapraszam do zapoznania się z publikacją, którą opracowaliśmy szczególnie z myślą o małych
i średnich przedsiębiorstwach. To one, aby utrzymać się na rynku, muszą bardzo szybko
reagować na zachodzące zmiany. A jak wiemy, reklama to dynamiczny obszar i wciąż
przybywa kanałów, w których możemy zaprezentować swoje usługi i produkty. Nieznajomość
tych narzędzi może przyczynić się do nieefektywnego ich wykorzystania.

Kampania #bądźwidoczny będzie prowadzona do końca roku. W tym czasie odbędą się
jeszcze dwa kolejne bezpłatne webinaria oraz konsultacje.

Zachęcam do odwiedzania naszego bloga oraz oficjalnych profili w mediach
społecznościowych (NPROFIT na Facebooku, NPROFIT na LinkedIn), aby być na bieżąco.

Kampania została przygotowana z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które
znalazły się w niestabilnej sytuacji wywołanej przez pandemię koronawirusa. Wiele firm
musiało zmodyfikować swoje plany, zdecydować się na szybką reorganizację czy zmianę
profilu działalności. Jednak warto spojrzeć na tę sytuację jako szansę na zbudowanie
lepszej, bardziej rozwiniętej firmy. Wykorzystując podział zjawisk zaproponowany przez
Nassima Taleba, specjalizującego się w zagadnieniach niepewności, nieprzewidywalności
i ryzyka, który dzieli organizacje, zjawiska, czy nawet jednostki na:
- kruche,
- wytrzymałe,
- antykruche.
życzę, aby Państwa organizacje, odczuwające obecnie wstrząsy, mogły wyjść mocniejsze
z obecnej sytuacji, do czego mam nadzieję, przyczyni się również NPROFIT. Korzystajmy z
możliwości, na które patrzyliśmy wcześniej sceptycznie. 
W historii znajdziemy wiele przykładów osób, które swoją przewagę, żeby nie powiedzieć
późniejszą potęgę, zaczęły budować w dobie kryzysu.

                                                                                               Zapraszam do lektury!
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Szanowni Państwo!

Kamil Rybicki
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ORGANIZATOR KAMPANII 

Agencja NPROFIT (nprofit.net) świadczy usługi w oparciu o naukową metodę SEO.

Od ponad 10 lat pomagamy pozyskiwać klientów za pośrednictwem wyszukiwarki

Google. Obecny kilkudziesięcioosobowy i międzynarodowy zespół specjalistów

posiada czynny udział w sukcesie ponad 500 przedsiębiorstw. Działając w zakresie

marketingu internetowego, oferujemy m.in. prowadzenie procesu pozycjonowania,

kampanii Google Ads, działania public relations, czy promocję w mediach

społecznościowych.

Jakość usług potwierdza ranking e-Gazele Biznesu, czyli najdynamiczniej

rozwijających się małych i średnich firm e-commerce, w którym NPROFIT znalazł się

już po raz piąty.

Agencja przestrzega zasad etyki w biznesie oraz odpowiedzialności biznesu. Wspiera

zarówno lokalne organizacje charytatywne, jak i ogólnopolskie inicjatywy.
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PARTNER KAMPANII 

Collegium Da Vinci w Poznaniu – uczelnia ludzi ciekawych, jedna z najstarszych

niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce o profilu praktycznym. W czerwcu

2021 roku minie 25 lat, odkąd jest ona pionierem na rynku pod względem jakości

praktycznego kształcenia. Tworzy programy studiów, wzorowane na światowych

standardach, wyprzedzając trendy na rynku edukacyjnym w kraju.

W ofercie uczelni są studia dyplomowe I i II stopnia, studia podyplomowe oraz

szkolenia. Ciekawe kierunki studiów są tworzone we współpracy z pracodawcami i

ponad 200 partnerami biznesowymi.

Collegium Da Vinci przyświeca siedem zasad życia i nauki w stylu Leonarda da Vinci,

które prowadzą do odkrycia i pełnego wykorzystania własnego potencjału.

Najważniejsza z nich jest ciekawość, która popycha do ciągłego rozwoju.

https://nprofit.net/pl/


CZYM JEST GOOGLE
ADS?

Choć w dzisiejszych czasach jest niemalże
niemożliwe, żeby ktoś, kto korzysta z Internetu,
nie zetknął się chociaż raz z reklamami Google
Ads, to jednak większość internautów nie
zagłębiała się w temat tej platformy na tyle
głęboko, by zdawać sobie sprawę z wielkości i
potencjału tego systemu. 

Według danych z 2018 roku, 85% przychodów
Google pochodzi z Google Ads oraz
powiązanych z nim systemów. Przekłada się to
na ponad 100 miliardów dolarów przychodu.
Dla poprawnego zobrazowania wielkości tej
kwoty, można wspomnieć że przekracza ona
roczny budżet Polski. Oznacza to, że Google
które znamy dzisiaj, praktycznie nie istniałoby
gdyby nie Google Ads oraz powiązane z nim
platformy. Co więcej, oznacza to też, że rynek
reklamy internetowej jest znacznie większy niż
spora część z nas zakłada.

Samo Google Ads jest niczym innym jak
platformą stworzoną przez Google,
umożliwiającą wyświetlanie tzw. linków
sponsorowanych, czyli mówiąc prościej –
reklam, które w momencie kliknięcia kierują
do naszej strony internetowej. Podczas kiedy
linkiem sponsorowanym najczęściej nazywa
się reklamę tekstową wyświetlaną w
wynikach wyszukiwania, to nie należy
zapominać też o programie Google Adsense,
który jest integralną częścią Google Ads i
umożliwia wyświetlanie reklam banerowych
(graficznych). W szczególności te drugie mają
szeroki zasięg. Google estymuje, że dzięki nim
Google Ads obecnie dociera do 81%
użytkowników Internetu.
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Warto jednak przeanalizować naszą
sytuację głębiej. Otóż nie we wszystkich
przypadkach najlepszą drogą marketingu
będzie Google Ads. Przyjrzyjmy się więc,
kiedy będziemy mogli założyć, że
inwestycja ma wysokie szanse
przyniesienia nam dużego zwrotu.

Najprościej przyjąć taką zasadę – jeśli nasi
potencjalni klienci szukają usług bądź
towarów, które oferujemy, korzystając przy
tym z wyszukiwarki Google, to
najprawdopodobniej warto będzie
pokazać im tam naszą reklamę.

Jak można się domyślić powyższe oznacza,
że prawie zawsze będzie to miało miejsce.
Dla wielu przedsiębiorców reklama w
Google Ads to główne źródło dochodu.
Wyobraźmy sobie taką sytuację: zepsuł
nam się samochód w trakcie trasy i nikt z
naszych znajomych nie ma możliwości
nam pomóc. Nie ma wyjścia, trzeba
holować. Co w tym momencie zrobimy,
aby znaleźć usługodawcę, który nam tego
rodzaju usługę zaoferuje? Kiedyś trzymało
się na takie potrzeby wizytówkę z
numerem do odpowiedniej firmy, ale
dzisiaj prawie każdy włączy wyszukiwarkę
Google na smartfonie, wyszuka frazę
„holowanie” i kliknie w pierwszy link, który
wyskoczy w wynikach wyszukiwania.
Prawie zawsze tym linkiem będzie reklama
Google Ads.

Co jednak jeśli nasza usługa jest mało
znana i to my musimy wyjść z inicjatywą
znalezienia klienta – klient sam nas nie
znajdzie, bo nawet nie wie, czego szukać?
Dobrym przykładem może być
innowacyjny produkt, który właśnie
wprowadzamy na polski rynek. Jeśli
spodziewamy się, że nikt nie będzie szukał
naszego produktu lub usługi w Google, to
najprawdopodobniej będzie to jeden z
tych nielicznych przypadków, w których
nie ma sensu myśleć o Google Ads.
Oczywiście, mamy też reklamy banerowe,
które wykraczają poza wyszukiwarkę,
jednak ten rodzaj reklamy, jeśli używany
jest samodzielnie, rzadko kiedy przynosi
pozytywne efekty. Nie oznacza to
oczywiście, że w takiej sytuacji należy
całkowicie zrezygnować z marketingu
internetowego. Możliwe jednak, że
lepszym pomysłem w takim wypadku
będzie dla nas Facebook Ads.

Jak więc upewnić się, że nasze usługi lub
towary są wyszukiwane w Google? Na
szczęście jest na to prosty sposób -
Keyword Planner.

KIEDY WARTO
INWESTOWAĆ 

W GOOGLE ADS?

Odpowiadając w wielkim skrócie: jeśli
posiadamy witrynę, której głównym celem
jest monetyzacja, czyli przynoszenie nam
zysku, to prawie zawsze odpowiedź na
tytułowe pytanie będzie brzmiała - tak.
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CZYM JEST KEYWORD
PLANNER?
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Keyword Planner jest darmowym
narzędziem stworzonym przez Google,
pozwalającym każdej osobie monitorować,
ilu użytkowników w skali miesiąca szuka
danej frazy. Zobaczmy, jak narzędzie działa
w praktyce. Załóżmy, że prowadzimy
witrynę promującą usługi hydrauliczne,
które świadczymy na terenie Warszawy i
chcielibyśmy się dowiedzieć ilu
użytkowników poszukuje tych usług w
naszym mieście. Rezultat, który zobaczymy
po wpisaniu w narzędzie frazy „hydraulik
warszawa”, wygląda następująco:

Jak widzimy, w ciągu miesiąca danej frazy
szuka przeciętnie 4 400 użytkowników.
Warto zauważyć, że Google podpowiada
nam od razu, jakie podobne zapytania są
wyszukiwane, dając szerszy obraz sytuacji.
Uwzględniając wszystkie synonimy (łącznie
z tymi, których nie widać na załączonej
grafice) dowiadujemy się, że co miesiąc
naszych usług szuka ponad 10 000 osób.
Gdybyśmy uwzględnili też samo słowo
„hydraulik” wyszukiwane przez
internautów w Warszawie, to z pewnością
byłoby tych zapytań jeszcze więcej.

Ostatecznie można bez wątpliwości
stwierdzić, że poprzez Google Ads jesteśmy
w stanie dotrzeć do bardzo szerokiego
grona użytkowników. 

Co najważniejsze, to nie są przypadkowe
osoby, tylko użytkownicy znajdujący się na
ostatnich etapach „lejka sprzedażowego”, a
więc tacy, którzy już potrzebują naszej
usługi.
Dzięki docieraniu do użytkowników, którzy
są już zdecydowani na zakup, Google Ads
jest źródłem wyjątkowo precyzyjnie
kierowanej reklamy, stającej się nierzadko
głównym źródłem przychodów niejednej
firmy, bez względu na to, czy mowa o
usługach czy o sklepie internetowym.
Na grafice przedstawiającej rezultat
wyszukiwania frazy w Keyword Plannerze,
po prawej stronie tabeli widzimy również
„szacowane stawki”. Następny rozdział
szczegółowo opisuje fundamenty działania
Google Ads, co pozwoli nam zrozumieć o
czym mowa.



FUNDAMENTY GOOGLE ADS
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Google Ads jest systemem opierającym się
na modelu rozliczania PPC (Pay Per Click).
Oznacza to nic innego jak fakt, że płacimy
za kliknięcia w naszą reklamę, a nie za
samą możliwość wyświetlenia reklamy. W
pewnym sensie można by powiedzieć, że
uruchomienie reklamy w Google Ads jest
darmowe, a płatność będzie dopiero za
efekty. To bardzo wygodny system, gdyż
nie ryzykujemy tym, że przez mało
zachęcający content naszej reklamy
zmarnujemy budżet – jeśli niewielka ilość
użytkowników zainteresuje się naszą ofertą
przedstawioną w reklamie, to również
mało za nią zapłacimy.

Płacimy więc za każde kliknięcie. Jak to
działa w praktyce? Załóżmy, że nasza
reklama wyświetlała się przez miesiąc,
podczas którego została kliknięta przez
200 użytkowników, a średnia stawka za
każde kliknięcie wyniosła 2,50 zł. 

Oznacza to, że gdy przyjdzie nam się
rozliczyć z Google, to za okres tego
miesiąca zapłacimy 200 * 2,5, czyli 500 zł.

Warto wspomnieć, że istnieją inne modele
rozliczeń w Google Ads (np. dla reklam
wideo na Youtube, które również są częścią
Google Ads), jednak PPC, znany również
pod nazwą CPC, jest zdecydowanie
najczęściej stosowanym.

Powyżej podaliśmy przykład 2,50 zł jako
stawki, za pojedyncze kliknięcie w reklamę,
jednak jak łatwo się domyślić, nie zawsze
dokładnie tyle zapłacimy. Od czego to więc
zależy? W skrócie – od aukcji.



GOOGLE ADS JEST
AUKCJĄ

W uproszczeniu można powiedzieć, że jeśli
nasza reklama ma wysoką jakość, to często
nasze 2 zł za kliknięcie będzie na aukcji
warte więcej niż 3 zł innego reklamodawcy,
którego Wynik Jakości jest dużo gorszy od
naszego. Powyższe jest jednym z
powodów, dla których warto pomyśleć o
pomocy specjalistów przy prowadzeniu
kampanii reklamowej w Google Ads –
nawet jeśli będziemy musieli odrobinę
dopłacić za tę pomoc, praktyki stosowane
przez specjalistów mogą pomóc w
wywalczeniu lepszego Wyniku Jakości, co
oznacza że reklama może stać się po
prostu tańsza, zwracając też koszt
prowadzenia kampanii przez agencję.

Załóżmy, że chcemy aby nasza reklama
tekstowa wyświetlała się na wspomniane
wcześniej hasło „hydraulik warszawa”.
Jesteśmy jednak jednym z 50 różnych
reklamodawców, którzy chcieliby, aby ich
reklama wyświetlała się w wynikach
wyszukiwania na to samo hasło, a
miejsca są ograniczone, szczególnie jeśli
chcemy się wyświetlać na samej górze.
Co wtedy? W skrócie – kto da więcej za
kliknięcie, ten się wyświetli.
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Oczywiście, w rzeczywistości system jest
trochę bardziej skomplikowany i są inne
czynniki, które decydują, kto rzeczywiście
wyświetli się na miejscach reklamowych. Z
pewnością zwróciliście kiedyś uwagę na to,
że gdy wpiszecie tę samą frazę w Google
kilka razy pod rząd, to często zobaczycie na
górze różne reklamy przy każdym
kolejnym powtórzeniu wyszukania.
Występuje więc rotacja reklam – często ten
sam użytkownik zobaczy daną reklamę
tylko raz (przynajmniej w obrębie jednej
sesji wyszukiwania). Co więcej, istnieje też
coś takiego jak Wynik Jakości – Google
ocenia m.in. jak dobrze nasza reklama jest
dopasowana do intencji użytkownika i na
podstawie tego stosuje „mnożnik wartości
stawki”.



Co w sytuacji, gdzie mamy dostępne
ograniczone środki, a chcielibyśmy, aby
nasza reklama wyświetlała się na
popularne frazy, które mogą
spowodować nawet tysiące kliknięć w
reklamę w ciągu dnia? Czy jest ryzyko, że
budżet reklamowy, który planowaliśmy
wydać w miesiąc, zostanie „wyklikany” w
ciągu kilku godzin?

Całe szczęście – nie. Google pozwala nam
na pełną kontrolę nad wydatkami, m.in.
za pomocą funkcji Budżetu Dziennego.
Jeśli więc chcielibyśmy, żeby nasze
wydatki na reklamę zostały
równomiernie rozłożone na dany okres,
nie ma najmniejszych przeszkód w
skonfigurowaniu reklamy tak, aby
ograniczyć jej wyświetlanie się w ten
sposób, by nasze wydatki nigdy nie
przekroczyły określonej przez nas
dziennej kwoty.

Powyższe jest jedną z wielu zalet reklamy
internetowej w stosunku do reklamy
tradycyjnej. Jednak skoro już mowa o
kontroli nad budżetem, warto
wspomnieć, że kampanią możemy
zawsze sterować w czasie rzeczywistym.
Chcemy ograniczyć wydatki? Nie ma
problemu, zrobimy to dwoma
kliknięciami. Chcemy przerwać
kampanię, bo widzimy, że nie przynosi
ona zysku? Tak samo – dwa kliknięcia i po
sprawie. Widzimy, że reklama przynosi
rewelacyjne efekty? Dwa kliknięcia i nasz
budżet jest zwiększony, a co za tym idzie
– efekty reklamy również.

CO Z BUDŻETEM NA
REKLAMĘ?
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MAGIA  EFEKTÓW

Skoro już mowa o efektach, do tej pory
wspomnieliśmy jedynie o kliknięciach w
reklamę i ich znaczeniu dla kosztów. Jak
jednak łatwo można się domyśleć,
kliknięcie w reklamę nie jest
rzeczywistym efektem. Poprzez realny
efekt, który chcemy osiągnąć, najczęściej
będziemy rozumieli sprzedaż usługi lub
towaru. Tutaj jednak zaczyna się
prawdziwa magia Google Ads – magia
mierzalności efektów, opisana
szczegółowo w następnym rozdziale.
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Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy
Google Ads a reklamą tradycyjną jest
mierzalność efektów kampanii. Gdy
reklamujemy swój biznes np. ulotkami, to
tak naprawdę nigdy do końca się nie
dowiemy ile osób skorzystało z naszych
usług, bo otrzymało ulotkę. W Google
Ads sytuacja już wygląda znacznie lepiej.

Załóżmy, że prowadzimy sklep
internetowy. Efekt, który chcemy
osiągnąć reklamą to oczywiście sprzedaż
naszych towarów, tak więc transakcje na
naszym sklepie. Dzięki nowoczesnym
systemom CMS dostosowanym pod
sklepy internetowe oraz narzędziom
takim jak Google Analytics, jesteśmy w
stanie bez problemu zbierać dane na
temat ilości oraz wartości sprzedanych
na naszym sklepie towarów. Co
ważniejsze, Google Analytics pozwala
nam wyodrębnić ruch użytkowników,
który pochodzi z reklamy Google Ads od
ruchu z innych źródeł.

Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że
w przeciwieństwie do większości innych
źródeł reklamy, w przypadku Google Ads
jesteśmy w stanie automatycznie i
wygodnie zmierzyć efekty reklamy.

Nie tylko wiemy w tym wypadku, jaki
dokładnie osiągnęliśmy zwrot z
inwestycji (przez co możemy określić, czy
dalsze działania reklamowe będą
opłacalne), ale wiemy też dokładnie,
które konkretnie reklamy ten efekt nam
przyniosły. 

POMIAR SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ
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Prowadząc kampanię reklamową w
Google Ads najczęściej nie ograniczamy
się do wyświetlania jednego wariantu
reklamy, nierzadko będą to nawet tysiące
wariantów. Dzięki mierzalności efektów
wiemy, które z tych wariantów przynoszą
najlepsze efekty, a to oznacza że im
dłużej prowadzimy kampanię, tym lepiej
jesteśmy w stanie jej efekty
optymalizować – inwestujemy w te
reklamy, które przynoszą nam zyski, a
wyłączamy te, które tego zysku nie
przynoszą.

Powyższe jest jednym z powodów, dla
których warto pamiętać, że czasami
kampania potrzebuje czasu aby się
„rozkręcić” i nawet jeśli z początku nie
przynosi oczekiwanych rezultatów, to
jeśli zadbamy o poprawną optymalizację,
sytuacja może się diametralnie zmienić. 

Warto również pamiętać, że
skonfigurowanie oraz, przede wszystkim,
poprawna interpretacja pomiaru efektów
kampanii może nie należeć do
najłatwiejszych zadań.
W celu dalszego zgłębienia tego tematu,
zachęcamy do zapoznania się z naszym
artykułem, znajdującym się pod adresem:
https://nprofit.net/pl/pomiar-
skutecznosci-kampanii-google-ads-
kluczem-do-osiagniecia-wysokiego-roi/.
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Nie bez powodu istnieje zawód zwany
Specjalista ds. Google Ads, w którym
pracują tysiące osób w naszym kraju.
Prowadzenie kampanii reklamowej na tej
platformie nie jest łatwe i nie mowa tutaj
tylko i wyłącznie o stworzeniu treści
reklamy. Droga do poprawnej
optymalizacji kampanii praktycznie
zawsze usiana jest przeszkodami. Proces
ten można poniekąd porównać do
inwestowania na giełdzie – nie jest to
miejsce przyjazne dla amatorów.
Nie można oczywiście powiedzieć, że
niemożliwym jest prowadzenie kampanii
w Google Ads samemu, należy jednak
pamiętać, że trzeba się liczyć z potrzebą
przyswojenia dużej ilości wiedzy lub
pogodzić się z mniejszą szansą na
pozytywny efekt. 

Często Google Ads wybierany jest przez tych, którzy nie chcą czekać na efekty SEO,
pojawiające się często po wielu miesiącach, a czasami nawet latach inwestycji.
Oczekiwane jest, że efekty reklamy pojawią się natychmiastowo. Nie ma wątpliwości, że
efekt w postaci ruchu na naszej witrynie będzie prawie zawsze natychmiastowy
(najczęściej kilka godzin po uruchomieniu kampanii), ale wejścia na stronę nie zawsze
będą się wiązały ze zwrotem z inwestycji. Oczywiście, zdarza się, że do zwrotu będzie
dochodziło od razu, jednak najczęściej jest on osiągany w ciągu 2-3 miesięcy od momentu
uruchomienia kampanii.

Zbyt wysokie oczekiwania na start

Mimo że w poprzednim rozdziale wymieniliśmy mierzalność efektów jako jeden z
najważniejszych plusów kampanii Google Ads, to jednak częściej niż rzadziej
reklamodawcy efektów w ogóle nie mierzą lub skupiają się na mierzeniu ruchu na
stronie, bez pomiaru jakości tego ruchu. Jeśli nie wiemy, co dokładnie dzieje się z
użytkownikami, którzy trafią z naszej reklamy na stronę, to nie wiemy które elementy
kampanii działają dobrze, a które nie. To sprawia, że optymalizacja kampanii
praktycznie jest niemożliwa i zawsze będzie prowadzona ona na ślepo. Metod pomiaru
konwersji jest mnóstwo i nie sposób opisać wszystkich tutaj. W celu poznania podstaw,
zachęcamy Was do przeczytania artykułu linkowanego na koniec poprzedniego
rozdziału.

Brak poprawnego mierzenia konwersji

Podczas gdy nie możemy w tym
poradniku opisać szczegółowo wszystkich
problemów, z którymi można się zetknąć
na tej drodze (potrzebna by była
wielotomowa książka), to możemy
wymienić najpopularniejsze błędy
popełniane przez reklamodawców, aby
zwiększyć Wasze szanse na sukces, jeśli
zdecydujecie się na samodzielne
prowadzenie kampanii.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
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Mówi się, że jedną z głównych przyczyn tego, że tak dużo osób przegrywa na giełdzie są
nerwy. Decyzje bywają podejmowane za szybko, szczególnie w momencie, gdy
widzimy że nasze pieniądze uciekają nam z kieszeni. Tu nie jest inaczej, szczególnie jeśli
patrzymy na statystyki, które w czasie rzeczywistym pokazują nam, jak nasz budżet jest
zużywany w celu wyświetlania naszej reklamy. Najczęściej będzie tak (szczególnie przy
małych kampaniach, gdzie czynnik losowości jest wysoki), że w dany dzień kampania
będzie wychodziła na plus, a w inny na minus. Nawet jeśli w szerszym zakresie czasu
ostatecznie reklama wychodzi na plus, to prawie zawsze zdarzają się takie dni, gdzie
zauważymy spadki skuteczności i jest to naturalne zjawisko, którym najczęściej nie ma
sensu się przejmować. Czasami trzeba więc mieć nerwy ze stali i nie reagować
pochopnie, nawet jeśli z naszej analizy wynika, że kampania w ostatnim czasie działa
gorzej. Nasza strategia dalej może być dobra i zbyt pochopne zmienianie jej może
doprowadzić do gorszych problemów niż tymczasowy spadek skuteczności. Bardzo
ważne jest zrozumienie, że wiele losowych czynników wpływa na efekt kampanii.
Istotny jest też rachunek prawdopodobieństwa. Ten temat został przez nas szerzej
opisany tutaj:
https://nprofit.net/pl/optymalizacja-kampanii-adwords-google-ads-jak-nie-analizowac-
danych/

Błędna analiza danych

Co prawda nie omawialiśmy konkretnych rodzajów kampanii w tym poradniku, jednak
warto wspomnieć, że jeśli prowadzisz sklep internetowy, to prawie na pewno
powinieneś stworzyć reklamę w postaci kampanii produktowej, a nie tekstowej. Z kolei,
nie ważne jaki biznes prowadzisz, tworzenie kampanii w sieci GDN (reklamy graficzne)
bez bardzo konkretnego planu działania najczęściej będzie wiązało się ze
zmarnowaniem budżetu. Najbardziej podstawowa zasada to: kampania produktowa
dla e-commerce, a dla usługodawców – kampania tekstowa. Oczywiście, jest od tego
pełno wyjątków i często będziemy chcieli zrobić też wiele różnych kampanii, jednak
jeśli mamy minimum wiedzy, to warto kierować się powyższą zasadą dla
zminimalizowania szansy na popełnienie błędu.

Stosowanie niepoprawnych rodzajów kampanii
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Google często nas kusi, abyśmy z nich skorzystali. Kiedy pierwszy raz zakładamy konto
Google Ads, to Google będzie nawet próbował wymusić na nas uruchomienie pierwszej
kampanii w formacie Smart – czyli tekstowej kampanii inteligentnej. Propozycja niby
bardzo kusząca – wszystko zrobią za nas algorytmy, my jedynie musimy dać budżet i
możemy zapomnieć o tym, że taka kampania w ogóle istnieje. Niestety, nie tędy droga.
Gdyby sztuczna inteligencja mogła wszystko zrobić za nas, to nie byłoby potrzeby, aby
istnieli specjaliści w tej dziedzinie. Oczywiście, jeśli to co oferujemy jako reklamodawcy
jest wyjątkowo atrakcyjne na tle naszej konkurencji, to może się okazać że nawet
kampania automatyczna o przeciętnych efektach wystarczy nam do sukcesu, jednak
częściej kończy się to niestety w drugą stronę.

Kampanie automatyczne

Kończąc bardzo ważnym punktem, chcemy przede wszystkim podkreślić jeden istotny
fakt – to, że za pomocą reklamy wywalczymy ruch w witrynie, nie zawsze będzie
skutkowało sukcesem naszego biznesu. Nawet jeśli zadbamy o poprawną
optymalizację i uzyskamy dzięki kampanii najbardziej wartościowy ruch, to jeśli to, co
oferujemy potencjalnym klientom, z jakiegokolwiek powodu jest mało atrakcyjne (np.
zbyt wysoka cena, niska jakość), to istnieje niestety szansa, że nawet najbardziej
optymalna reklama nie przyniesie pożądanego efektu. Trzeba przede wszystkim
pamiętać, że reklama w wyszukiwarce najczęściej jest reklamą porównawczą.
Użytkownik, który kliknie w naszą reklamę, często kliknie też w pięć innych i skorzysta z
tej oferty, która będzie w jego oczach najatrakcyjniejsza. Pamiętajmy więc, że Google
Ads jest tylko cegiełką w całym schemacie decydującym o naszym sukcesie. Nie
zmienia to jednak faktu, że jest to jeden z kluczowych elementów.

Reklama to nie wszystko

STRONA 14NPROFIT.NET



STRONA 15NPROFIT.NET

WEBINARIUM I
Wprowadzenie do pozycjonowania
9 lipca (czwartek)

WEBINARIUM II
Wprowadzenie do reklamy w Internecie
10 września (czwartek)

WEBINARIUM III
Bezpłatne narzędzia do wykorzystania
15 października (czwartek)

WEBINARIUM IV
E-commerce – jak być lepiej widocznym
19 listopada (czwartek)

KONSULTACJE
Reklama sponsorowana 
5 sierpnia (środa)

KONSULTACJE
Google Analytics – co mówią dane 
2 września (środa)

KONSULTACJE
Oprogramowanie dla e-commerce 
7 października (środa)

KONSULTACJE
Google Smart Display – 
inteligenta reklama 
2 grudnia (środa)

PORADNIK I
Pozycjonowanie - od czego zacząć
16 lipca (czwartek)

PORADNIK II
Reklama w Internecie
24 września (czwartek)

PORADNIK III
Wszystko o treści w e-commerce
7 grudnia (poniedziałek)

bez niepowodzeń w Internecie

#bądźwidoczny
kampania NPROFIT dla firm


