
  

Wprowadzenie
Mobilne AdWords

Pierwsze koty za płoty
i kilka słów o sobie

8 lat doświadczeń w SEM 

 4 lata doświadczenia w mobile SEM 

25 milionów pozyskiwanych użytkowników z SEM

certyfikowany specjalista AdWords i Analytics



  



  

Garść statystyk
Mobilne AdWords

Globalna ilość zapytań z urządzeń 
mobilnych wzrosła, rok do roku, niemal 
dwukrotnie.
Źródło: Google Internal Data, 2012.



  

Garść statystyk
Mobilne AdWords

Pięciokrotny wzrost ilości zapytań z 
komórek w ciągu dwóch lat. 

Ponad 6 milionów użytkowników Internetu 
mobilnego w Polsce. 

31% telefonów to smartfony, rok temu 
było to 24%. 
Źródło: Google, Szkolenie Hangout z Mobile, Luty 2013



  

Garść statystyk
Mobilne AdWords

Rozkład wieku smartfony vs. tablety



  

Garść statystyk
Mobilne AdWords

Źródło: Reddit.com

Tak się czuję, jak przesiadam się z tabletu na telefon ;)



  

Garść statystyk
Mobilne AdWords

Źródło: Google, Szkolenie Hangout z Mobile



  

Do rzeczy, Panie, do rzeczy!
Mobilne AdWords



  

Do rzeczy, Panie, do rzeczy!
Mobilne AdWords



  

Co to jest ten cały Adłerds?
Mobilne AdWords



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

Reklama smartfon Reklama WAP



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

 Jak działa 
AdWords?

Reklama lub więcej jej odmian

Zostaje powiązana ze słowami kluczowymi
Adwords, Google Adwords, reklama w Google, reklama w Internecie

reklama Internetowa, reklamowanie się w Internecie, jak kupić reklamę w Internecie



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

   
Płacimy tylko za kliknięcie, sami ustalamy budżet

Reklama, której użytkownik sam szuka

Bardzo elastyczna, doskonałe dane analityczne

   Zalety 
AdWords



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

   

  Możliwości
   AdWords

Mogę ustalić różne stawki w różnych porach dnia, lokalizacji,
na urządzenia mobilne i stacjonarne. Sam kontroluję moje
priorytety i cenę jaką chcę zapłacić za kliknięcie.



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

   

Możliwości
AdWords i
 Analytics

Mogę precyzyjnie stwierdzić, że to właśnie kliknięcie w tę
konkretną reklamę, na konkretne słowo kluczowe
spowodowało, że klient wysłał do mnie maila lub zadzwonił.

Wiem, które reklamy mają największy % kliknięć.



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

   

  Możliwości
   AdWords

Mogę kierować reklamę kawy tylko na urządzenia mobilne
w Krakowie w poniedziałki od 6 do 10 rano, a w weekendy
od 8 do 12.



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

   

  Możliwości
   AdWords

System sam podpowiada mi nowe słowa kluczowe, mogę
wyświetlać reklamy na wszelkie dopasowania słów kluczowych.

Wiem ile razy miesięcznie użytkownicy wpisują słowo kluczowe
w Google z komputerów a ile z urządzeń mobilnych. 



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

   

Możliwości
 AdWords i
  Analytics

Wiem jak działa moja kampania – znam średni czas jaki
użytkownik spędza na stronie, wiem ile podstron przegląda, 
ilu użytkowników wyszło z mojej strony zanim minęło 10 sekund.

Wiem ilu użytkowników pobrało raport w PDF, a ilu przeszło
do zakładki kontakt. Wiem na jakie słowa  kluczowe mój e- sklep
 sprzedaje (i co sprzedaje). 



  



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

Click-to-download



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

 Reklamy 300x50  

Click-to-call

Click-to-download



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

Reklamy w YouTube – promowane wideo i in-stream



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

   

  Możliwości
   AdWords

Remarketing – trafię nim np.: do osób, które były już na mojej 
stronie i przeglądały tylko droższe produkty – pokaże im więcej 
lepszych produktów, zamiast promocji cenowej.

Reklama behavioralna – trafię do osób które mają psa lub 
interesują się kartami graficznymi, nie ważne co teraz oglądają.



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

   

  Możliwości
   AdWords

Reklama na YouTube – zareklamuję filmik promujący moją
firmę, prawdopodobnie za każde oglądnięcie zapłacę mniej
niż za kliknięcie w reklamę graficzną.

Reklama celowana – zrobię ciekawą kampanię na GoldenLine
i Biznes.interia.pl płacąc tylko za kliknięcia.



  

AdWords Enhanced
Mobilne AdWords

AdWords – ciągłe nowości – AdWords Enhaced

Kampania, która ma zwiększone stawki dla:

   wyszukiwań z miast gdzie mamy odbiór osobisty,

większe stawki w godzinach pracy call-center, kiedy jest
większa szansa na kontakt

większe stawki na mobile z lokalną promocją włączającą się
na reklamie na 1-2h przed happy hours



  

Reklamy w AdWords
Mobilne AdWords

Uwaga na pułapki....



  

Trzeba znać umiar
Mobilne AdWords

QRtka ;)



  

Reklama AdWords
Mobilne AdWords

Reklama ma się zwracać, szczególnie że można to zmierzyć.
Nie zawsze warto przebijać konkurencję, która tego nie robi.1



  

Reklama AdWords
Mobilne AdWords

Optymalizacja strony pod Mobile.
Pomyśl o mobile już teraz.2

„
„

http://googlemobileads.blogspot.com/2011/09/mobile-website-optimization-now-factors.html



  

Reklama AdWords
Mobilne AdWords

Myśl, kto będzie Twoim odbiorcą.
Testuj aplikacje, które targetujesz.3

Źródło: Bussinesinsider.com



  

Garść statystyk
Mobilne AdWords



  

To już jest koniec...
Mobilne AdWords

Dziękuję za uwagę! 
 

Zapraszam na DevaGroup.pl lub Kyo.pl !
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