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Защо често бизнесите губят пари в Google Ads?

✓ Не проследяват правилните 

показатели

✓ Настройват веднъж 

кампаниите си и забравят за 

тях



Показатели за 
проследяване
• Cost 

• Clicks

• Average CPC 

• CTR

• Conversions 

• Cost Per Conversion

• Conversion Rate

• Search Impression Share 



Как да структурираме акаунта си за по-фин 
контрол (И повече ROAS)?



Една ключова дума в рекламна група 
намалява цената на клик

На база минали периоди може да определите най-добре 

представящите се ключови думи;

Ползи:

• По-добре оптимизирана реклама;

• По-висок качествен рейтинг;

• По-висок CTR;



Най-добре представящите се 
продукти като целеви страници

• Направете няколко реклами с краен

адрес продуктовите страници на най-

продаваните продукти;

• Тествайте коя води до най-много

конвертирания;

Продуктова страница вместо 

категория



На база данните за минали периоди вижте

кои ключови думи носят най-голям ROAS и

се фокусирайте върху тях;

- Ecommerce Conversion Rate в Analytics.

- Bestsellers продукти/ключови думи

Правете одит на най-добре 
представящите се ключови думи



Динамични кампании в мрежата 
на търсене

• Идентифицирате нови ключови

словосъчетания, които конвертират

• Дава добър резултат за нова

аудитория

Подходящо при голяма база от 

продукти



• Изключително висок Conversion Rate

• Добавете в рекламния текст призив или

стимул за завършване на поръчка

Динамична ремаркетинг кампания в мрежата на 
търсене – висок ROAS



Ретаргетинг в 
дисплейната 
мрежа на 
Google

• Помагат при вземането на решение

• 70% по-голяма вероятност да конвертират.

• Изключете потребителите, които вече са

направили покупка.

• Ако имате повече трафик към сайта, може

да добавите аудитории, които са

извършили определено действие или

прегледали определен брой страници



Оптимизирайте:

• Продуктовите заглавия

• Product Type

• Продуктовите описания

• Product Category

• Настройте автоматично

обновяване на каталога си

Регулярно оптимизирайте Вашия продуктов Feed



Тест с Google Optimize

• Може да тествате различни послания на

Вашата целева страница;

• Може да предложите специални предложения

на завръщащите се потребители;

• Може да тествате цветове на бутони и

разположения;

• Може да направите екперимент за

определени ключови думи;



• На аудиторията;

• Разположения при дисплейни

кампании;

• Съвпаденията на ключовите

думи;

• Отрицателни ключови думи;

• Демографски данни;

• График на показване;

• Рекламни послания;

• Рекламни разширения;

• Оферти на ниво ключови

думи;

Оптимизация на кампаниите
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