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Każda działalność, każda usługa i każdy produkt wymaga reklamy.
Internet z dnia na dzień staje się najbardziej popularnym i efektywnym medium
reklamowym. Jednocześnie ponad 90% internautów w Polsce używa wyszukiwarki Google. Te trzy elementy:
• reklamę
• internet
• Google
łączy w sobie efektywny, elastyczny i finansowo dostępny program reklamowy
Google AdWords.
Autorzy poradnika, zawodowo związani z firmą Google, w bardzo praktyczny
i przystępny sposób pokazują, jak małe i średnie firmy mogą zdobywać dzięki
Google AdWords szerokie rzesze klientów. Więcej o książce na blogu Przemysława Modrzewskiego www.marketinglab.pl
O autorze
Mariusz Gąsiewski – autor jednego z najstarszych i najważniejszych polskich
blogów dotyczących marketingu w internecie (www.ittechnology.us). Uznany
specjalista z zakresu analityki internetowej i reklamy w Google. Organizator
i pomysłodawca SEMcampów – największych spotkań specjalistów branży SEM
(www.semcamp.com.pl). Wykładowca na Studiach Podyplomowych Marketingu Internetowego przy SGH. Od 2007 roku pracuje w firmie Google.
Przemysław Modrzewski – jeden z kilku oficjalnych szkoleniowców firmy Google z zakresu reklamy i analityki internetowej. Autor bloga branżowego o Google AdWords (www.marketinglab.pl). Autor książki Google AdWords w praktyce. Doradza i wspiera firmy z zakresu marketingu w wyszukiwarkach, których
budżety na reklamę w internecie przekraczają kilka milionów złotych rocznie.
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1.

Wprowadzenie

1.1. KorzyĂci dla reklamodawcy
Program reklamowy dla kaĝdego
Kaĝda dziaïalnoĂÊ, kaĝda usïuga i kaĝdy produkt potrzebuje dziĂ reklamy.
Czy wszystkich na niÈ staÊ w czasach, kiedy wiele rm staje przed koniecznoĂciÈ „zaciskania pasa” i liczenia kaĝdej wydanej zïotówki? Tak, bo
wbrew pozorom reklama moĝe byÊ tania i skuteczna, jeĂli wybierzemy odpowiednie Ărodki reklamowe. Jednym z najbardziej efektywnych mediów
jest internet, który oferuje nieograniczony zasiÚg i relatywnie tanie ěródïo
szybkiego pozyskania nowych klientów. Jednak musimy znaleěÊ odpowiednie miejsce, gdzie my i nasi potencjalni klienci bÚdziemy mogli siÚ spotkaÊ.
Takim wïaĂnie miejscem moĝe byÊ Google – najpopularniejsza wyszukiwarka na Ăwiecie, która oferuje niezwykle efektywny, elastyczny i nansowo dostÚpny dla kaĝdego program reklamowy Google AdWords.

DostÚp do wszystkich internautów w Polsce
Program reklamowy Google AdWords to jeden z najbardziej popularnej
i efektywnej reklamy internetowej. DziÚki niemu w ïatwy i szybki sposób
moĝemy dotrzeÊ do blisko 96% osób korzystajÈcych w Polsce z internetu.
Google AdWords ma takĝe wiele innych zalet, które pozwalajÈ na wykorzystanie tego potencjaïu prawie przez kaĝdÈ rmÚ w dowolnej branĝy.

Pïacisz tylko za efekty
W programie Google AdWords pïacisz tylko za efekty, czyli nie kupujesz
przysïowiowego „kota w worku”. Co to znaczy? Gdy kupujemy reklamÚ,
9
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która zostanie umieszczona np. na billboardzie, musimy za niÈ zapïaciÊ
z góry za okreĂlony czas jego wystawienia i liczyÊ na poĝÈdane efekty. Brak
efektów nie zwalnia nas z poniesionych kosztów. Taka sytuacja wystÚpuje
prawie we wszystkich mediach. KupujÈc miejsce reklamowe w gazecie, takĝe pïacimy z góry, a nie wedïug liczby pozyskanych klientów. W programie
Google AdWords jest inaczej – pïacimy tylko wtedy, gdy ktoĂ faktycznie
skorzysta z naszej reklamy. Oznacza to, ĝe pïacimy tylko w momencie, jeĂli
ktoĂ kliknie na naszÈ reklamÚ. Nie pïacimy za to, ĝe nasza reklama siÚ wyĂwietla w wyszukiwarce. Ponosimy koszty dopiero wtedy, gdy pozyskamy
potencjalnego klienta, który pojawi siÚ na naszej stronie internetowej.

Brak wymaganego budĝetu
W programie Google AdWords nie ma ĝadnych ograniczeñ wielkoĂci budĝetu na reklamÚ. Moĝemy zaplanowaÊ budĝet dzienny w wysokoĂci 1 zï
oraz 1000 zï i wiÚcej. Nie ma ograniczeñ ani z doïu, ani z góry.

Dowolny wybór obszaru reklamy
DziÚki funkcji wyboru obszarów reklamowych nasza reklama jest widoczna tylko dla tych uĝytkowników wyszukiwarki, którzy sÈ naszymi potencjalnymi klientami. JeĂli prowadzimy maïy zakïad fryzjerski w Warszawie,
moĝemy reklamowaÊ siÚ tylko mieszkañcom Warszawy. Mieszkaniec Krakowa, Gdañska czy Rzeszowa nie zobaczy naszej reklamy, bo przecieĝ nie
jest naszym potencjalnym klientem – jest bardzo maïo prawdopodobne, ĝe
przyjedzie z Rzeszowa do Warszawy, aby siÚ ostrzyc. JeĂli natomiast prowadzimy takĝe sklep internetowy z kosmetykami do pielÚgnacji wïosów,
moĝemy, oprócz reklamy zakïadu skierowanej do mieszkañców Warszawy,
reklamowaÊ nasz sklep na terenie caïej Polski, wybranych województw czy
nawet miast. JeĂli posiadamy dobry produkt i chcemy znaleěÊ klientów za
granicÈ, Google AdWords umoĝliwia reklamÚ prawie na caïym Ăwiecie.
Nie wychodzÈc z domu, moĝemy szybko stworzyÊ ĂwiatowÈ kampaniÚ na10
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szego produktu i pozyskiwaÊ kontrahentów na caïym Ăwiecie, mieszczÈc
siÚ w budĝecie na kaĝdÈ kieszeñ.

ElastycznoĂÊ tworzenia przekazu reklamowego
Do dyspozycji mamy wiele formatów reklam, odpowiednich dla kaĝdej
grupy docelowej klientów. Od najpopularniejszej reklamy tekstowej (tzw.
linka sponsorowanego), przez reklamy graczne, animowane i aĝ do reklam
wideo. Reklamy ïatwo samodzielnie stworzyÊ, nawet te graczne, dziÚki
specjalnemu edytorowi do tworzenia profesjonalnych reklam gracznych.
Nasze reklamy moĝemy wyĂwietlaÊ o wybranych porach, np. nie wyĂwietlaÊ ich w nocy, w okreĂlone dni, np. ograniczyÊ reklamÚ w weekendy i co
najwaĝniejsze kaĝda reklama moĝe kierowaÊ do wybranego miejsca na naszej witrynie. Mamy peïnÈ kontrolÚ na naszym przekazem reklamowym.

Wszyscy reklamodawcy sÈ równi
DziÚki tzw. Wynikowi jakoĂci i specjalnym zasadom rozliczeñ, kaĝdy, nawet bardzo maïy reklamodawca moĝe zamieĂciÊ swojÈ reklamÚ w wyszukiwarce i Ămiaïo konkurowaÊ o najlepsze miejsca nawet z najwiÚkszymi
rmami na Ăwiecie. Wynik jakoĂci i sposób rozliczeñ omówiono w kolejnych rozdziaïach.

1.2. Co to jest reklama Google AdWords?
Reklama Google AdWords to pïatna reklama w wyszukiwarce Google i na
stronach z treĂciÈ Google.

WyglÈd reklamy AdWords
Reklama AdWords skïada siÚ z czterech elementów takich jak:
• nagïówek, który moĝe mieÊ do 25 znaków;
• wïaĂciwy tekst reklamy, skïadajÈcy siÚ z dwóch linijek tekstu, z których kaĝda moĝe mieÊ do 35 znaków;
11
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• adres docelowy reklamy, pod który traajÈ uĝytkownicy klikajÈcy
reklamÚ (w samym linku AdWords adres ten nie jest widoczny dla
uĝytkownika);
• adres strony internetowej wyĂwietlany na reklamie (tzw. adres wyĂwietlany reklamy), którego dïugoĂÊ równieĝ jest ograniczona limitem 35 znaków.

Reklama AdWords w wynikach Google
ReklamÚ AdWords moĝna zauwaĝyÊ po lewej stronie wyników wyszukiwania na najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarce www.google.pl. Kiedy
oferujemy doĂÊ wysokie stawki za sïowa kluczowe, a reklama jest bardzo
dobrej jakoĂci i chÚtnie odwiedzana, Google moĝe jÈ umieĂciÊ nad wyni-

12
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kami wyszukiwania na ĝóïtym polu. W wyszukiwarce Google mamy do
dyspozycji 11 miejsc reklamowych za jednym razem.

Reklama AdWords w sieci wyszukiwania Google
Reklama AdWords kierowana na wyszukiwarkÚ Google moĝe byÊ równieĝ wyĂwietlana na stronach wyników wyszukiwania sieci Google, która w Polsce obejmuje wyszukiwarki na takich witrynach jak: Interia.pl,
Onet.pl, Gazeta.pl, Dziennik.pl.

Google AdWords w sieci reklamowej Google
Reklamy Google AdWords poza wynikami wyszukiwania Google.pl i stronami wyników wyszukiwania sieci Google mogÈ byÊ równieĝ wyĂwietlane w obrÚbie sieci reklamowej Google. SieÊ reklamowa Google obejmuje
w Polsce tysiÈce witryn, serwisów informacyjnych i blogów, które wspóïdziaïajÈ z Google w zakresie wyĂwietlania kierowanych reklam AdWords.
Kaĝda witryna, na której moĝna zobaczyÊ reklamy tekstowe oznaczone
tytuïem „Reklamy Google” wyĂwietla reklamy AdWords.
13
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1.3. Najwaĝniejsze elementy Google AdWords
Google AdWords to narzÚdzie reklamowe i jako reklamodawcy moĝemy
mieÊ wpïyw na to, kiedy i jak pojawi siÚ link do naszej strony w wyszukiwarce. Google czuwa nad jakoĂciÈ naszych reklam dla uĝytkowników. Co
to znaczy jakoĂÊ w reklamie?

Reklamy w Google muszÈ przede wszystkim byÊ dopasowane do zapytania uĝytkownika wyszukiwarki. O to musi zadbaÊ reklamodawca pod
14
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czujnym okiem specjalnego algorytmu, który nagradza reklamodawców
prezentujÈcych przydatne treĂci reklamowe i zapobiega wyĂwietleniom
reklam ěle przygotowanych i nieodpowiadajÈcych na potrzeby uĝytkowników wyszukiwarki.

Co oznacza dobra jakoĂÊ dla uĝytkownika?
OkreĂlenie jakoĂci dla uĝytkownika jest bardzo proste, zarówno z punktu
widzenia wyszukiwarki, jak i reklamodawcy. Reklama o dobrej jakoĂci to
taka, która odpowiada na zapytanie uĝytkownika wyszukiwarki, podsuwa
mu rozwiÈzanie problemu i reklamuje rzeczywiĂcie to, co reklamodawca
moĝe zaoferowaÊ.
Z punku widzenia reklamodawcy, jeĂli reklama nie odpowiada na zapytania uĝytkownika wyszukiwarki, nie zostanie zauwaĝona i klikniÚta, zatem potencjalny klient nie odwiedzi strony reklamodawcy. JeĂli natomiast
reklama odpowiada na zapytanie uĝytkownika, ale obiecuje coĂ, czego reklamodawca nie ma w swojej ofercie, reklama pozyska klikniÚcie, ale nie
spowoduje zakupów, gdyĝ odwiedzajÈcy stronÚ nie znalazï tego, co zostaïo
mu obiecane w przekazie reklamowym.
W tym przypadku pojawiajÈ siÚ juĝ koszty w postaci kosztu klikniÚcia. W obu przypadkach reklamodawca nie tylko nie pozyskaï klientów,
a dodatkowo, w drugim przypadku straciï pieniÈdze, gdyĝ zapïaciï za
klikniÚcie. Brak dopasowania do zapytania uĝytkownika powoduje takĝe
okreĂlenie takiej kampanii przez system jako kampanii o sïabej jakoĂci (dla
uĝytkowników wyszukiwarki). W tym przypadku nie tylko reklamodawca bÚdzie pïaciï wiÚcej za kaĝde klikniÚcie, ale takĝe jego reklamy bÚdÈ
wyĂwietlane na niĝszych pozycjach w wyszukiwarce niĝ innych reklamodawców, co oznacza mniejszÈ widocznoĂÊ i jeszcze mniejsze szanse na pozyskanie potencjalnego klienta.

Co zrobiÊ, aby kampania byïa najlepszej jakoĂci?
Aby kampania reklamowa Google AdWords przynosiïa wymierne korzyĂci dla reklamodawcy i byïa lepszej jakoĂci dla uĝytkownika, naleĝy
15
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odpowiednio zarzÈdzaÊ jej elementami – sïowami kluczowymi, treĂciÈ reklamy i stronami docelowymi, na które kierujemy ruch z kampanii.

Wszystkie trzy lary sÈ tak samo waĝne. JeĂli zaniedbujemy któryĂ
z nich, kampania reklamowa nie bÚdzie miaïa szans przynieĂÊ zadowalajÈcych wyników.

Co to oznacza w praktyce?
Efektywna kampania reklamowa wymaga zarzÈdzania:
• sïowami kluczowymi, które wpisane do wyszukiwarki bÚdÈ powodowaÊ wyĂwietlenie reklam,
• treĂciami reklam, które zostanÈ wyĂwietlone przez wpisanie do wyszukiwarki odpowiednich fraz,
• stronami docelowymi, na które zostanie przekserowany uĝytkownik wyszukiwarki, który zainteresuje siÚ i kliknie na reklamÚ.

Filar pierwszy: sïowa kluczowe
Przykïad
Zaïóĝmy, ĝe uĝytkownik wyszukiwarki prowadzi prywatne przedszkole. WïaĂciciel takiej placówki wie, ĝe musi ona byÊ przede wszystkim bezpieczna.
Jednym z wymogów sÈ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpoĝarowe, jak
np. posiadanie odpowiedniej liczby gaĂnic, hydrantów itp. Tego typu urzÈdzanie muszÈ byÊ odpowiednio czÚsto sprawdzane, badane i konserwowane.
16
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WïaĂciciel przedszkola poszukuje rmy z odpowiednimi uprawnieniami, która bÚdzie w stanie zapewniÊ usïugi z zakresu bezpieczeñstwa
przeciwpoĝarowego. W tym celu korzysta z wyszukiwarki, aby znaleěÊ
odpowiedniÈ rmÚ, wpisujÈc frazy i sïowa kluczowe, które majÈ pomóc
wyszukiwarce w odnalezieniu odpowiednich rm np.:
• konserwacja gaĂnic,
• badanie hydrantów,
• konserwacja gaĂnicy.
Te frazy jasno okreĂlajÈ, czego poszukuje dany uĝytkownik wyszukiZachęcamy
do lektury!
warki. Takiego uĝytkownika
bÚdÈ wïaĂnie
poszukiwaïy rmy zajmujÈce
siÚ bezpieczeñstwem poĝarowym. Ich zadaniem jest wybór tego rodzaju
sïów, które bÚdÈ powodowaÊ wyĂwietlenie siÚ reklam dotyczÈcych usïug
oferowanych przez rmÚ.

Filar drugi: przekaz reklamowy
Reklama jest drugim najwaĝniejszym larem kampanii w Google. Jest to
swojego rodzaju ïÈcznik miÚdzy uĝytkownikiem wyszukiwarki a ofertÈ reklamodawcy na jego stronie.
Dobrze dobrane sïowa kluczowe i Ăwietnie przygotowana strona internetowa nie bÚdzie odgrywaïa swojej roli, gdy treĂÊ reklamowa nie bÚdzie
pasowaÊ do zapytania uĝytkownika.
Aby reklama zostaïa w ogóle zauwaĝona i nastÚpnie klikniÚta, jej treĂÊ
reklamowa powinna odpowiadaÊ zapytaniu uĝytkownika wyszukiwarki.
17
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