
Click, click, 
pay-per-click cu 
Google AdWords
Clienții tăi cumpără într-un moment.
Tu ești acolo?  



Cuprins
1. Statistici online România
2. Cum eviți top 4 greșeli Google AdWords?
3. Ești pregătit pentru promovare online?
4. De ce EBIG?
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Cât sunt de conectați?
1.9 dispozitive conectate la Internet sunt folosite în medie zilnic de 
către o singură persoană

Ce dispozitive folosesc?
23% Tabletă 46% Smartphone 60% Computer

De ce să ai un site mobile responsive?
40% folosesc smartphone-ul pentru a intra pe rețelele de socializare
39% intră pe smartphone pentru a căuta informații
31% urmăresc video-uri de pe smartphone

De ce să fii vizibil pe Google?
86% dintre utilizatorii români online intră pe Google
70% dintre utilizatorii online caută lunar pe Google informații despre 
produse sau servicii înainte de a cumpăra
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De ce să fii prezent pe YouTube?
6.5 milioane de români vizionează zilnic video-uri pe YouTube

Despre ce produse/servicii se 
informează clienții online înainte de a 
cumpăra?

Cum cumpără clienții?
76% se informează online înainte de a cumpăra
29% cumpără online
47% cumpără offline

dintre români intră online
cel puțin o dată pe zi

73% 
Asigurări mașini 81%
Bilete cinema 93%
Haine și încălțăminte 55%
Do-It-Yourself 77%
Bilete de avion 96%
Alimente 45%
Transport 93%
Îngrijirea părului 66%
Electronice și electrocasnice 87%
Mobilier și decorațiuni 75%
Cazare 96%

Laptop-uri 88%
Make-up 68%
Telefoane mobile 89%
Muzică 91%
Asigurări 82%
Imobiliare 84%
Restaurante 85%
Televizoare 92%
Suplimente alimentare 52%
Medicamente 52%



Top 4 greșeli în AdWords
și cum să le eviți



Vrei să fii mereu
primul pe Google
Recomandare
Dacă scopul promovării tale prin 
AdWords este să îți vinzi 
produsele/serviciile sau să atragi noi 
categorii de clienți, strategia ta implică 
automat raportarea la ROI 
(return-on-investment).

Majoritatea clienților care aleg să se 
promoveze pe Google, în rețeaua de 
căutare, nu au ca obiectiv principal 
brandingul. În acest caz, e mai 
important să optimizezi poziția în care 

se află anunțul până când ajungi la un 
cost optim per conversie decât să fii 
primul în căutări.

Conform datelor Google, un utilizator 
consultă în medie mai multe site-uri 
înainte de a cumpăra. E important ca 
site-ul tău să fie user-friendly, optimizat 
inclusiv pentru dispozitivele mobile. 

Chiar dacă business-ul tău e pe primul 
loc în rezultate, clientul tău dă click pe 
reclamă și intră pe site, analizează, 
compară ofertele/conținutul, intră apoi 
pe alte site-uri similare și apoi ia decizia 
de cumpărare, întorcându-se pe site-ul 
tău. 

Situație
Să presupunem că vinzi online scaune auto pentru 
copii și reclama ta a înregistrat 80 de conversii 
(vânzări) fiind pe pozițiile 4-6, comparativ cu 15 
conversii pe pozițiile 1-3 (și cu un cost per 
conversie cu peste 20% mai mare față de cel de la 
pozițiile 4-6). Rezultă că în acest caz anunțurile 
afișate pe pozițiile inferioare sunt mai profitabile 
pentru business decât cele din top. 

Apare firesc întrebarea:
Vrei să fii primul în Google
sau vrei să vinzi?
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Nu folosești
extensiile
Recomandare
Vrei să îți promovezi afacerea prin 
reclame cu conținut interesant & 
relevant? Cum spațiul pe care Google îl 
pune la dispoziție pentru o reclamă e 
destul de limitat (25 caractere în titlu și 
70 în descriere), ai nevoie de extra 
informații pentru ca anunțul tău să fie 
cât mai atractiv pentru clienți. Poți 
adăuga detalii cu ajutorul extensiilor la 
anunțuri.

Dacă ai un business local, extensia de 
locație/location extentions (adresa 
sincronizată cu Google Maps) merită să 
fie prima pe listă, urmată de extensia de 
apel/call extensions (dai click pe Apel) 
sau cea pentru recenzii/review 
extentions (alegi să prezinți ce au spus 
alții despre business-ul tău).

Cu extensia de sitelink-uri/sitelinks 
extensions, poți adăuga link-uri specifice 
business-ului pentru ca utilizatorii să 
găsească rapid ceea ce caută (Meniu, 
Oferte, Program).

Alege extensiile pentru înștiințări/ callout 
extensions dacă vrei să le oferi clienților 
informații suplimentare despre business: 
Free WiFi, Parcare, Rezervare Online.
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Nu setezi corect
cuvintele cheie
Recomandare
Setează corect cuvintele cheie și 
economisește din buget.

Google îți pune la dispoziție 5 tipuri de 
potriviri prin care poți seta cuvintele 
cheie din contul tău:

Broad Match articole pescuit
Broad Match Modifier + articole + pescuit
Phrase Match ”articole pescuit”
Exact Match [articole pescuit]
Negative Match - articole pescuit

Situație
Dacă ai un business care vinde online articole de 
pescuit, în cazul în care setezi cuvântul cheie 
articole pescuit* pe broad match, anunțurile tale 
vor apărea atunci când clienții caută: articole de 
pescuit, articole pescuit ieftine, articole pescuit iasi, 
articole second hand pentru pescuit, marfa 
pescuit.

Broad Match îți permite să îți afișezi reclamele 
pentru o gamă largă de căutări care include atât 
sinonime, cât și cuvinte similare scrise greșit. E 
ideal de folosit într-o campanie cu obiectiv de 
trafic/branding. Broad Match Modifier permite o 
abordare puțin mai targetată, chiar dacă vorbim de 
căutări diverse, reclamele tale apar doar atunci 
când un utilizator include cuvintele respective în 
căutare. Anunțurile nu se afișează și pentru 
căutările care conțin sinonime.

Phrase Match și Exact Match sunt utile în special 
în campaniile de performance, axate pe 
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Recomandare
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optimizarea ratei de conversie. Conversia implică o 
anumită acțiune realizată de un utilizator, de 
exemplu: achiziționarea online a unui laptop, 
completarea unui formular de contact, înscrierea la 
un eveniment. Alegând Phrase sau Exact Match 
eviți să îți irosești bugetul pe utilizatori care nu au 
încă potențial de client, iar reclamele tale apar în 
căutări mai specifice.

Dacă vinzi articole de pescuit, vrei ca anunțurile 
tale să se afișeze doar acelor utilizatori care vor să 
cumpere și care caută cât mai specific: articole 
pescuit, pret articole pescuit, cumpar articole 
pescuit, online articole pescuit, vreau articole 
pescuit.

Setează cuvintele cheie pe Phrase Match (sau 
Exact Match), adaugă cuvinte cheie negative, iar 
reclamele tale vor fi afișate acelor utilizatori care 
sunt direct interesați să cumpere.



Uiți de cuvintele
cheie negative
Recomandare
Cu o strategie bună de cuvinte cheie 
negative, clienții tăi găsesc exact ce au 
nevoie atunci când caută. Ca business, 
eviți să îți irosești bugetul, scazi 
costurile și menții profitabilitatea 
campaniilor.

Situație
Ești în Timișoara, ți-e foame și faci o 
căutare după restaurant bun timisoara.
Nu vrei să vezi anunțuri de angajare pentru 
bucătari și nu vrei să vezi rețete, pur și 
simplu vrei să găsești un restaurant unde să 
mănânci.

Dacă tu ești cel care are/promovează un 
restaurant, atunci asigură-te că în 
campaniile tale AdWords sunt setate 
cuvinte negative, de exemplu: bucatar, anunt 
angajare, job, joburi, retete, atât la nivel de 
campanie, cât și la nivel de grupuri de 
anunțuri.

Dacă ai un business local, verifică dacă 
celelalte orașe sunt incluse în lista ta de 
cuvinte negative. În plus, îți poți crea rapid și 
ușor liste de cuvinte cheie generale pe care 
să le folosești ulterior în alte campanii (ex. 
gratis, gratuit, job, locuri de munca, tutorial).  
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Ești pregătit?
Să găsești clienți noi?

Să fii diferit față de concurență?

Să îți crești vânzările și să îți 
dezvolți afacerea?

Google AdWords este una dintre cele 
mai eficiente metode de promovare 
online ce include reclame text în 
rețeaua de căutare și reclame text, 
imagine sau video pe site-urile 
partenere Google din rețeaua Display, 
inclusiv în Gmail și în YouTube.

Prin reclamele Google AdWords, 
business-ul tău poate să apară aproape 
instant, ca reclame (ad-uri) pe prima 
pagină Google, exact atunci când clienții 
tăi caută produsele/serviciile pe care le 
oferi. În plus, business-ul tău apare și pe 
site-urile pe care navighează clienții tăi.

E timpul să fii acolo unde sunt și clienții tăi.



Pregătim terenul 
pentru o nouă 
bătălie.

Stabilim obiectivele, strategia
și publicul țintă

Stabilim obiectivele de campanie potrivite 
business-ului tău (creștere trafic site, creștere vânzări, 
generare lead-uri) 

Indicăm KPIs (Key Performance Indicators) urmăriți

Analizăm profilul publicului tău țintă (profil 
socio-demografic, comportament online, 
comportament de consum, tipologii de 
clienți/personas)

Stabilim strategia (tipuri de campanii, 
produsele/serviciile promovate, buget alocat)

Analizăm
Analizăm cuvintele cheie specifice business-ului tău

Analizăm competiția (ce reclame au, unde se 
promovează pe Google, volum căutări/cuvinte cheie, 
interval sume licitate, landing pages pentru campanii)

Analizăm industria (trend-uri, volum de căutări, sume 
licitate)

Creăm campania
Stabilim bugetul, locațiile în care te promovăm, limba, 
dispozitivele pe care apar reclamele, perioada în care 
afișăm reclamele

Analizăm și selectăm cuvintele cheie (tipuri de potriviri, 
filtrarea traficului prin cuvinte cheie negative, structură 
grupuri de anunțuri, structură campanii)

Stabilim landing page-urile de campanie (paginile de 
pe site-ul tău pe care ajung clienții)

Creăm anunțuri (text, imagine statică sau dinamică sau 
anunțuri video), grupuri de anunțuri și campanii 
specifice

Adăugăm extensii relevante (informații suplimentare 
despre business-ul tău care vor fi afișate împreună cu 
reclama)

Afișăm anunțuri personalizate pentru cei care ți-au 
vizitat deja site-ul



Monitorizăm și optimizăm
Monitorizăm constant campaniile

Modificăm setările și elementele din campanii, în 
funcție de evoluția indicatorilor de performanță pentru 
a îndeplini cu succes obiectivele propuse

Folosim AB testing, Multivariate testing pentru a 
eficientiza campaniile

Utilizăm soluții de heatmapping (comportamentul și 
dinamica utilizatorilor pe site) pentru optimizarea 
campaniilor

Evaluăm și oferim consultanță
Primești lunar raportul integral, personalizat pentru 
business-ul tău

Îți oferim suport tehnic specializat Google AdWords

Ai parte de consultanță  personalizată și recomandări 
(Google AdWords, Google Analytics) din partea echipei 
noastre de specialiști



Unde ne luptăm?
Reclame în rețeaua Search

smartphone desktop tabletă în rețeaua Display Gmail Ads YouTube Ads



De ce să alegi
EBIG?

Colaborăm direct cu un Agency 
Development Manager de la Google 
--> avem parte de asistența specialiștilor 
Google și acces la funcționalități de tip 
Beta, rezervate agențiilor

Implementăm și optimizăm toate 
tipurile de campanii Google AdWords 
--> campanii Search, campanii Display, 
campanii Remarketing, campanii Gmail, 
campanii YouTube Ads

Folosim cu succes tool-uri de analiză & 
raportare --> Moz, Google Analytics, 
Google Trends, Keyword Planner, 
Display Planner, Consumer Barometer

Oferim suport AB/Multivariate Testing 
și analiză prin tool-uri Heat Map
--> optimizăm campaniile din 
perspectiva ROI

Îți punem la dispoziție o echipă dedicată 
--> cu certificări și afilieri în domeniu

Implementăm campanii integrate 
suport în funcție de obiective/bugete
--> campanii Predictive Behavior 
targetate, campanii Facebook Ads, 
campanii LinkedIn Ads, campanii 
marketing afiliat



Fii vizibil pentru clienții tăi



Pentru cine am luptat 
în campaniile AdWords



Experience
EBIG marketing
Clienții tăi cumpără într-un moment.
Tu ești acolo?  

Vreau AdWords

fb.com/ebigmarketing

hello.ppc@ebig.biz

http://ebig.biz/promovare-adwords-ppc
http://fb.com/ebigmarketing

