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1.Какво е Google AdWords и защо всеки онлайн бизнес има нужда да го
ползва?

2.Различни типове рекламни кампании в AdWords - кое, как, за какво, кога и
колко?

3.Успешни и неуспешни примери, трикове и съвети за AdWords

4.Казус

По-конкретно за…



Какво е Google AdWords



Какво е Google AdWords



Какво е Google AdWords
15 години – основен приток на пари за Google



AdWords vs Facebook Ads
НЕ ги сравнявайте! Никога!

Това са два различни модела на рекламни насочвания.



Предимства
• Моментален достъп до 1-ва страница и много сайтове с

добро качество – докато си плащате...

• Реални данни за ключовите думи.

• Почти 100% контрол върху съобщението.

• Няма ограничение в рекламния бюджет – малки или
големи, има място за всички.

• Плащате само за клик или действие – знаете къде отиват
парите от рекламния бюджет по всяко време.



И още няколко предимства

• 100% контрол над бюджета и разхода – в РЕАЛНО
време!

• Много добър набор от опции за таргетиране.

• Всичко е измеримо.

• Безплатна платформа!

• Много безплатни ресурси и добри експерти в цял свят.



Как изглежда администрацията?



Как изглежда администрацията?



Каква е структурата на един AdWords акаунт?



Въпроси 



Различните рекламни формати



Текстови реклами



Текстови реклами



Текстови реклами

1. Стандартни текстови реклами

2. Динамични текстови реклами

3. Текстови реклми за промотиране на
мобилно приложение

4. Текстови реклами, само за реализиране
на обаждания



Проучване за думи и фрази – преди реалния
старт

1.Идея

2.Проучване

3.Създаване на Тематични ядра

4.Създаване на списъци

5.Изследване на обемите на трафик и
конкуренция

https://adwords.google.com/KeywordPlanner

https://adwords.google.com/KeywordPlanner


Serpstat Promo

Промокод за Serpstat!

7 БЕЗПЛАТЕН Достъп

digital4plovdiv

https://serpstat.com/

https://serpstat.com/


Serpstat Promo – Как?

Пишете на СЪПОРТА!



Текстови реклами

• ДВЕ заглавия – всяко до 35 символа

• Описателен ред – до 80 символа



Текстови реклами

• ВНИМАНИЕ: Текстовите реклами вече са универсални за мобилни
у-ва и за десктопи.

• ВИНАГИ ГЛЕДАЙТЕ КАКВО ще се визуализира на десктопи!



Въпроси 



CTR - Кликаемост



Разширения – Ad Extensions



Разширения – Ad Extensions

https://support.google.com/adwords/answer/2375499?hl=bg

• Връзки към сайта
• Обаждания
• Местоположения
• Допълнитени описания
• Отзиви
• Приложения
• Ценови оферти

https://support.google.com/adwords/answer/2375499?hl=bg


Google AdWords Quality Score

https://goo.gl/gV1J7B

https://goo.gl/gV1J7B


Google AdWords AdRank



Google AdWords AdRank



Google AdWords AdRank



Въпроси 



Дисплейни реклами - банери



Дисплейни реклами - банери

• Мрежа от над 2 милиона сайта
• Различни рекламни формати

• Точни статистики за импресии, кликове и
дори конверсии

• С възможност за управление на бюджетите
и насочвания в реално време



Колко хора виждат тези реклами?



Какви типове има?

1. Responsive реклами

2. Банери – статични, анимирани, HTML5

3. Банери от шаблоните в галерията на
AdWords

4. За мобилни приложения



Най-популярните размери

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=bg

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=bg


Хитрите размери

970 x 90

970 x 250



Хитрите размери

300 x 600300 x 1050336 x 280



Responsive Банер реклами



Responsive Банер реклами



Красиви  Банер реклами



Красиви  Банер реклами



Динамични продуктови релами



Видео реклами – DO IT!



Видео реклами – DO IT!

• YouTube – втората най-популярна търсачка
в света 

• Евтина цена на гледане.

• Метрики за почти всичко + пълен контрол
над бюджета в реално време.

• Промяна на криейтива до 24 часа.



Видео реклами – Златното правило



Реклами в Gmail



Реклами в Gmail – нешлифовани диаманти

• Непопулярни

• Изискват технически умения – изработват се
с малко HTML и красиви изображения

• Имат БРУТАЛЕН CTR% и са много по-

успешни в конверсията спрямо нормални
банер реклами



Реклами в Gmail – нешлифовани диаманти



Не е толкова скучно 



И работи МНОГО добре

https://support.google.com/displayspecs/answer/7019461?hl=en

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6210602?hl=en

https://support.google.com/displayspecs/answer/7019461?hl=en
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6210602?hl=en


Моите прости правила



Създайте очакване



Какво таргетирате като намерение?

• Търсещите информация – първа фаза

• Търсещите по-конкретно нещо – категория
или серия

• Търсещите конкретен артикул/услуга

• Търсещите, минали на фаза вземане на
решение за покупка



Планиране на цялата структура на акаунта в
AdWords



Оправдайте очакването



НЕ правете скучни реклами



НЕ правете скучни реклами

• Ясно и директно послание.

• Стойност за потребителя.

• Търговски предимства.

• Директен отговор на неговото питане в
търсачката или статията, която чете/гледа.



Въпроси 


