
Kampanie Google Ads
Kampanie reklamowe Google Ads to skuteczne reklamy na Twoją kieszeń. W dobie cyfrowej

rewolucji efektywna promocja towarów i usług w sieci jest kluczowa dla zwiększenia sprzedaży.

Dlaczego warto zdecydować się na kampanie Google Ads? Ich głównym atutem jest wysoka

trafność w dotarciu do osób zainteresowanych zakupem produktu lub usługi. Są odpowiedzią na

dokładne zapytania klientów, wpisywane w wyszukiwarkę. Reklamy Google Ads cieszą się coraz

większą popularnością wśród przedsiębiorców właśnie dzięki temu, że są precyzyjne, a przy tym

nienachalne dla odbiorców.

Wybierz kampanię dopasowaną do Twoich potrzeb

Kampanie Google Ads to nie tylko reklamy w wyszukiwarce, ale również:

● reklamy produktowe;

● kampanie remarketingowe;

● reklamy displayowe;

● reklamy w serwisie YouTube.

Korzystanie z różnorodnych formatów umożliwi Ci dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz

pomoże zbudować spójny wizerunek marki. Poszczególne rodzaje reklam uzupełniają się
wzajemnie i podbijają skuteczność całej kampanii reklamowej.

Wygodnie zarządzaj swoim budżetem reklamowym

Budżet reklamowy na kampanie Google Ads pozwala na wygodne zarządzanie zarówno w ujęciu

dziennym, jak i miesięcznym. Do wyboru są 4 modele rozliczeń:

● CPC — płatność za każde kliknięcie reklamy;

● CPV — płatność za każde obejrzenie wideo reklamowego;

● vCPM — płatność za każde 1000 wyświetleń reklamy;

● inteligentne ustawienia stawek, dzięki którym osiągniesz maksymalną liczbę konwersji.

Dostosuj opcje rozliczeń do Twoich możliwości finansowych i osiągaj

zamierzone cele



Kampanię reklamową Google Ads możesz uruchomić i wyłączyć w dowolnym momencie. Jeśli

zastanawiasz się, jaki jest potencjał reklamowy Twojego sklepu, wypróbuj kampanię testową,

zanim zdecydujesz się na reklamy Google Ads. Co zyskasz, decydując się na taką kampanię? Realną
ocenę wydajności reklamowej Twojego sklepu, trafne określenie celów reklamowych i najbardziej

efektywnych formatów reklamowych, a także informację o tym, jaki budżet pozwoli Ci osiągnąć
zamierzone rezultaty.

Zwiększ skuteczność Twojej kampanii reklamowej – powierz ją w ręce

specjalistów

Nie masz możliwości przeprowadzenia kampanii reklamowej samodzielnie? Obawiasz się, że nie

osiągniesz takich efektów, jakie założyłeś? A może potrzebujesz wsparcia specjalistów, by

zweryfikować swoją wiedzę o skutecznej reklamie w wyszukiwarkach?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie działania reklamowe zwiększą sprzedaż Twoich

produktów i usług!


