TOP 7 napak,

ki jih delate pri Google oglaševanju
in s katerimi bi lahko vec zaslužili

(mene so stale vsaj 2 tisoč€)
Žan Nekrep, mag.posl.ved

1.

Zaupate preveč “Google”
strokovnjakom

Preizkusil sem vsaj 10 Google strokovnjakov v Sloveniji in bil razočaran. Tudi tisti, ki vem da so dobri
si pa zame niso vzeli dovolj časa in zaradi tega tudi rezultati niso bili takšni, kot sem pričakoval.
V tujini vam priporočam, da si preberete bloge, ki pišejo o Google oglaševanju:
https://www.wordstream.com/blog
http://www.clixmarketing.com/blog/
https://blog.logicalposition.com/
https://www.optmyzr.com/blog/
https://ppcprotect.com/blog/
Od strokovnjaka za Google s katerim sodelujete zahtevajte tedensko poročilo, ki naj vsebuje:
koliko ste porabili za Google oglaševanje in kje vse na googlu ste oglaševali
Koliko ste imeli konverzij (npr. prodaj)
Kateri oglasi so delovali najbolje in zakaj so delovali
Kakšen ima strokovnjak plan za naslednji teden

Preučite tudi dobro statistike, ki vam jih daje Google.
Google seveda od vas želi denar.
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Primer statistike mojega oglaševanja na Googlu:

Kot vidite iz statistike sem na primer, ko sem imel ceno na klik 0,27€ dosegel konverzijo (nakup) za
57 evrov, medtem ko sem pri ceni 0,05€ na klik dosegel konverzijo (nakup) za 273.47€.
Če bi se osredotočal samo na ceno na klik, bi plačeval 4x več za nekoga za nakup.
Pomembno je, da kliknete v vsaki Google kampanji v posamezno kampanjo in preverite njene podrobne statistike.
Primer kampanje na Googlu, kjer sem oglaševal preko Gmaila - prvi prikaz:
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V fotografiji zgoraj Izgleda odličnih 0,05 evra na klik.
Prikaz kampanje na Googlu, ko kliknem na kampanjo:

Podrobna kampanja pa pokaže nekoliko drugačno poročilo kampanje

Kot vidite število klikov (5.040) vam prikaže zelo dobre podatke, ko pa to primerjate s številom klikov
dejansko na vašo spletno stran pa so podatki dosti bolj drugačni (280).
Zelo pomembno je, da znate podatke preveriti.
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Za verodostojno začetno poročilo vam svetujem vsaj
100 klikov, 300 prikazov ali 10€ porabljenega
proračuna (kaj pač pride prej).

2.

Nimate pripravljene spletne
strani, ki bo prinašala
prave rezultate

Preden začnete oglaševati imejte pripravljeno sledeče:
Dobro vsebino na spletni strani (svetujem osredotočanje na koristi stranke, izjave
strank, garancijo, video posnetek in ne pretirano osredotočanje na vas. Za
Google je zelo pomembna ocena kvalitete spletne strani kar pomeni, da morate
to kar govorite v oglasih tudi napisati na spletni strani. Razmislite o največjih
problemih stranke in to izpostavite, kot rešitev na vaši spletni strani)
Hitro nalaganje spletne strani (pod 3 sekundami se mora naložiti vaša spletna
stran in to prej preverite s pomočjo https://gtmetrix.com/ in
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/
Poskrbite za klikabilno telefonsko številko na spletni strani, če vam je
pomembno, da vas stranke pokličejo.
porabite orodje Hotjar (https://www.hotjar.com/) ali Crazy Egg
(https://www.crazyegg.com/), da preverite na kak način ljudje obiskujejo vašo
spletno stran. Eno od teh orodij uporabljajte tudi med Google kampanjo.
Če uporabljajte Wordpress razmislite o uporabi vtičnikov, ki vam bodo pomagali
k ciljem vaše Google kampanje. Eden boljših je WooCommerce Cart Abandonment Recovery (https://wordpress.org/plugins/woo-cart-abandonment-recovery/), saj 60 odstotkov ljudi zapusti košarico in ne kupi vaš izdelek. Je pa še veliko
drugih zanimivih orodij npr. Drift (https://www.drift.com/).
Primer uporabe Drift na spletni
strani Google konference:
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Po začetnem oglaševanju na Googlu je tudi pomembno, da prilagodite
besede na spletni strani in zamenjate s tistimi besedami, ki se najbolj odzivajo
pri Google oglasih.
Primer pri oglaševanju Amazon konference smo opazili, da se ljudje dobro odzivajo na oglaševanje,
da glavni govorec proda 15 tisoč izdelkov in smo kasneje tudi prilagodili spletno stran in tudi
oglaševali nov video v katerem je to tudi povedal ter vse to izpostavili na spletni strani.
Zamenjali smo tudi naslov spletne strani v:

Zelo pomembno je, da testirate Google oglase in ugotovite besede, ki delujejo in spreminjate vašo
spletno stran med kampanjo. Najbolj pomembno je tisto, kar je v vidnem polju (naslov, podnaslov,
začetna fotografija ali video posnetek).
Imeli smo tudi predolge naslove na spletni strani in ko smo naslove na nekaterih spletnih straneh
prilagodili smo dobili dosti boljše odzive na Google oglase.
Svetujem, da vsako stran preverite še na mobilnem telefonu. Bodite pozorni na dolžino teksta. Na
namiznem računalniku izgleda lahko nek tekst zelo kratek, medtem ko je na mobilnem telefonu že
zelo dolg.
Primer naslova na namiznem računalniku za gosta, ki sem ga gostil v Ljubljani in izgleda, kot bi bil
kratek naslov:
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Primer naslova na mobilnem telefonu iste spletne strani, kjer smo
že dosegli maksimalno število znakov:

“

“

Vse več ljudi bo vaš oglas videlo na mobilnem telefonu.
Torej vse prej testirajte tudi na mobilnem telefonu.
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3.

Testirajte različne besede,
dimenzije v Google
oglasih

Primeri oglasov na Googlu z drugimi teksti, kjer smo prodajni rezultat izboljšali za skoraj 3 krat.
Prvi oglas na Googlu:

Statistika tega oglasa je bila:

Konverzija nas je torej stala 128€. Od tega smo dobili povprečno vsaj 200 evrov.
Drugi oglas, kjer smo popolnoma spremenili besedilo. Osredotočili smo se na besedo prvo in guru ter
dodali še poziv k akciji (klikni za več) in za 3x izboljšali prodajni rezultat oglasa:
Statistike so bile sledeče:
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Kot vidite smo z drugo dimenzijo in drugimi besedami namesto 82€ profita
imeli naenkrat že čez 160€ profita!
Kot vidite pri drugem primeru je bila cena na klik (CPC) pri drugem oglasu večja 0,18€ in pri prvem
0,13€ in če bi se osredotočali na samo na ceno na klik bi drugi oglas pavzirali. Vedno se osredotočajte
na glavni cilj. Bolj, kot cena na klik je meni vedno bolj pomemben glavni cilj kampanje (v tem primeru prodaja, lahko pa bi bilo naprimer dobiti čimveč emailov).
Testirajte različne besede in različne dimenzije oglasov pri Googlu in najdite zmagovalni oglas. Ko
najdete zmagovalni oglas prilagodite spletno stran s temi besedami, ki vam dosežejo glavni cilj (ponavadi je to pri meni prodaja).
Tudi pri Google iskalniku testirajte čimveč različnih besed in se najdite čimbolj specifične besede. V
začetku mogoče lahko začnete s širokim ujemanjem (broad), kasneje pa ga poskusite čimbolj zoožati.

Primer besede delo od doma, ki je nam prinesla hitro prodajni rezultat:

Tukaj smo pridobili 100 evrov prodaje in dali manj, kot 9 evrov.
Jaz rad uporabljam exact (natančne ključne besede), ki so v oglatih oklepajih, saj to pomeni besede,
kjer natančno iščejo točno to besedo.
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4.

Pravo targetiranje je ključ
do uspeha pri Google
oglasih

Mislim, da je to poleg dobrega oglasa (predvsem vsebine, ki ljudi zanima) in dobre spletne strani, ki
kaže na rešitev problemov kupca najbolj pomemben dejavnik uspeha Google oglasov. Gre za to, da
izberete kakšnemu občinstvu se bodo prikazovali vaši oglasi na Googlu.
Pri Google oglasih se to imenuje AUDIENCES in svetujem, da mu res namenite veliko pozornost.
Pri oglaševanju poslovne konference smo testirali različne odzive in ugotovili, da smo dobili dokaj
hitro konverzijo pri:

Medtem, ko nismo dobili nobene konverzije pri takšnem audiencu:
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Če nebi tega testirali nebi imeli verjetno nobene konverzije. Svetujem vam, da
testirate vsaj pet različnih audiences pri Google ads. Torej, ko ustvarjate svoj Google oglas jih
označite vsaj pet in Google bo avtomatsko testiral vse, ki ste jih označili.
Primer istega video oglasa z isto ceno na ogled, vendar različno ceno konverzije zaradi različnega
audienca:

Pri enem smo zaslužili cca 130€, pri drugem pa le 100€. Torej drugi audience nam je prinesel 30€
profita več.
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5.

Začnite počasi
oglaševati

Vedno, ko sem začel prehitro oglaševati sem izgubljal denar. Naj vas ne zavede in začnite oglaševanje
z 5 ali 10€ na dan na kampanjo, če res ni nujno potrebno.
Zakaj je pomembno, da začnete z 5 ali 10€?
Noben strokovnjak za Google vam ne more povedati, če bo nekaj delovalo in med samo kampanjo
boste najbolj videli v praksi na kaj se ljudje odzivajo.
Vaš cilj je izvedeti:
katere besede v oglasih delujejo najbolje v primeru prikaznega omrežja,
kateri naslovi v primeru Gmail oglaševanja,
kateri video posnetek v primeru YouTube oglaševanja
in katere ključne besede vam prinesejo rezultate npr. prodajo v primeru
oglaševanja na iskalniku.
Bom dal konkretni primer, kjer tudi najboljši strokovnjaki ne vedo kaj se bo zgodilo pred začetkom
oglaševanja. Posneli smo dva video posnetka in enega je posnel znani govornik znan javnega nastopanja in zelo profesionalno (54€ nas je stal nakup nekoga, ki je zapravil vsaj 100€).
Potem smo pa dali video posnetek, ki sem mislil da se bo slabše odrezal (ni znan govornik in govori
manj suvereno, vendar nas je nakup stal 36€ - torej nam je pri vsakem nakupu ostalo 18€ profita več):
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6.

Vsak teden ne
optimizirate
kampanje

Svetujem, da si izberete en dan v tednu naprimer vsako sredo in optimizirate kampanjo.
Optimiziranje naj vsebuje:
Pavzirajte manj uspešne kampanje

Poglejte kje dosegate najnižje cene na konverzije in tam povečajte oglaševanje:

Tukaj je razlika v konverzija za več kot 200€!

Pri Youtube oglasih bodite pozorni tudi na statistiko earned
view - prisluženi ogledi (to so oglasi, kjer so v roku 7 dni po
ogledu oglasa si še pogledali kak video posnetek na YouTube)
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Poleg tega pa seveda konverzija in audiences.
Pri gmail oglaševanju bodite pozorni na statistiko gmail click to website, ki prikaže koliko
ljudi je potem kliknilo na povezavo v emailu (veliko bolj pomembna od tega,
koliko ljudi je odprlo vaš email):

Pri oglaševanju preko iskalnika glejte konverzijo (conversions) in ne ceno na klik (CPC):

V tem primeru je cena na klik, ki je bila 0,86€ prinesla nižjo konverijo (17,23€) napram vsaj 5x nižji
ceni na klik (0,16€), ki pa je imela višjo konverzijo(24.55€).
Pri prikaznem omrežju pa bodite pozorni predvsem na:
Tekste, ki pomagajo k konverziji
Dimenzije bannerjev, ki delujejo bolje
Placements (kjer se oglasi pojavljajo)
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Primer oglaševanja preko prikaznega omrežja (pri enem sem plačal za nakup
128€ in zaslužil 72€, pri drugem pa le 39€ in zaslužil 161€).

Pri placements kliknite na zavihek where ads showed in v mojem primeru so se odlično izkazali oglasi
na Bolhi, kjer sem imel 3 konverzije preko Google ads:

Ta podatek, da oglasi delujejo dobro na Bolha.com bi lahko izkoristil tudi tako, da bi se tudi npr. z
bolha.com dogovoril za oglaševanje pri njih za kakšno posebno ceno.
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7.

Ne uporabljate
remarketinga

Remarketing pomeni, da ljudem, ki so vas že videli in vas poznajo ponovno oglašujete. Takšni so tudi
najbolj zainteresirani. Prednost Google oglasov napram Facebook oglaševanju je, da je Google
omrežje veliko večje (vsebuje gmail, prikazno omrežje, YouTube iskalnik itd.) Tukaj boste lahko naredili veliko denarja, če boste znali pravilno uporabljati remarketing oziroma ponovno trženje.
Pri Google oglasih to urejate pod TOOLS & SETTINGS - AUDIENCE MANAGER

Tukaj lahko dodate, da oglašujete npr.:
Tistim, ki niso opravili nakupa v zadnjih 30 dneh in so bili na spletni strani
vsaj 30 sekund
So dodali izdelek v košarico in niso kupili (posebaj zainteresirani)
Vsi, ki so si ogledali video posnetke na vašem YouTube kanalu
zadnjih 90 dni
Pri audience managerju vam bo tudi napisalo kako veliko je vaše občinstvo v Google omrežju: (search
- iskalnik, YouTube, Display - prikazno omrežje in Gmail)
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Svetovno znani internetni strokovnjak Alex Becker uporablja YouTube video
oglase za remarketing.
Primer enostavnega YouTube oglasa za remarketing Alex Becker (prikazuje ga vsem, ki so si ogledali
določene njegove video posnetke) :

Potem vas ob kliku na oglas preusmeri na spletno stran, kjer vam ponudi brezplačni spletni seminar:
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Kasneje vam Alex Becker prodaja seminarje, ki stanejo tudi 50 tisoč dolarjev.
YouTube je ena od platform, ki je v Sloveniji zelo prezrta za oglaševanje, predvsem pri remarketingu.
Kaj YouTube vse omogoča pri remarketingu?
Oglašujete lahko tistim, ki so naprimer:

Ko uporabljate remarketing s pomočjo Google oglasov vam svetujem, da v njih naredite sledeče:
Ponudite nekaj brezplačno (npr. spletni seminar -webinar ali e-knjigo)
posebni popust s kodo in prilagojeno spletno stran za remarketing oglase
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Primer prilagojene spletne strani za oglaševanje preko remarketinga z Google
oglasi za eno od konferenc:

Nadaljevanje prilagojene spletne strani:

Takšno prilagojeno kratko spletno stran, ki vam programer naredi v eni uri večina sploh ne naredi,
čeprav bi s tem na hitro izboljšali Google kampanje.
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