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01 O čom bude rok 
2022 v reklame?
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Optimalizácia marketingových výdavkov



Ako pristupovať k reklame v 2022

● Správanie užívateľov v online sa vracia do čias spred 

pandémie

● transformácia digitálneho rastu na digitálnu optimalizáciu

● Hĺbkové dátové vyhodnocovanie médií

● Nemôže váš business stáť iba na reklame - budujte 

“customer lifetime value” zákazníka

www.invelity.com



02
www.invelity.com

Ako pristupovať ku 
Google Ads?



WHY THE HELL

ARE YOU NOT TRACKING 
CONVERSION?



Automatizované
cenové stratégie

Automatizované 
formy kampaní



A teraz späť ku konverziám

Pre využívanie automatizácie a vyhodnocovanie kampaní do hĺbky musíte mať 

nastavené meranie konverzií na 110% správne.

Odporúčame aplikovať stratégiu MIKRO a MAKRO konverzie.

● Mikro - 8% až 12% kvalitných užívateľov - splnenie čiastkových cieľov ako 
zobrazenie obrázku produktu, prehratie inštruktážneho videa, pridanie do košíka…

● Makro - to prečo robíte biznis. Nákup s hodnotou, odoslaný formulár, marža nákupu

www.invelity.com



Meranie marží - nová dimenzia

● Merajte efektívnosť vašich kampaní prostredníctvom marže

● Podiel nákladu na marží

● Akcia/neakcia. Zistite, ktoré kampane vám reálne zarábajú

● Implementácia je ťažká, ale výsledok neoceniteľný!

● Target ROAS - optimalizácia nákladov pre generovanie marže

www.invelity.com
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Google Merchants



Vypĺňajte firemné údaje

www.invelity.com

● Nahoďte si logo, bude sa vám zobrazovať v reklame

● Pozor, názov účtu = názov, aký sa zobrazí v reklame



Vylepšenia obrázkov

www.invelity.com

● Ak máte problém s obrázkami, čiastočne vám pomôžu automatické 

vylepšenie obrázkov (odhalenie vodoznaku v obrázku)



Google Merchants - optimalizácia feedu

www.invelity.com

● Pravidelne si kontrolujte stav vašich produktov v sekcií Diagnostika a zamietnuté

● Produkty opravujte, aby ste zvyšovali zásah vašich produktov v reklame

●



Cielenie shopping kampaní

Produkty cieli systém automaticky podľa:

● názvu produktu

● popisu produktu

● Google kategórie produktu

● EAN

!!!Pravidelne si preto skontrolujte 

stav vášho feedu!!!

Veľmi často sa zabúda na Google kategórie produktu. Používajte Mergado našepkávač 

a zaraďte si produkty do kategórií.
www.invelity.com



Pravidlo pre nastavenie kategórií v Mergade



Porovnanie ceny voči konkurencii

● V sekcii rast si môžete zapnúť prehľad, ktorý vám ukáže ako stoja vaše produkty 
cenovo voči konkurencií. Nie vždy sú ale dáta dostupné. 

www.invelity.com



Najpopulárnejšie produkty a značky

www.invelity.com
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Nákupné kampane



● Inteligentné nákupné a lokálne kampane končia. Nahradí ich Performance Max



Rozdiel medzi nákupnými kampaňami

Štandardná

iba vyhľadávacia sieť

viete sledovať a vylučovať 
vyhľadávacie dopyty

manuálne ale aj automatické 
cenové stratégie

manuálna možnosť regulovať 
výkon kampaní alebo ak 

nemáte konverzie

Inteligentná (končí)

vyhľadávacia a obsahová sieť

neviete sledovať 
vyhľadávacie dopyty

iba maximalizácia konverzií 
alebo tROAs

systém optimalizuje 
zobrazovanie reklamy podľa 

konverzií

Performance Max

všetky siete v rámci Google

neviete zatiaľ sledovať 
vyhľadávacie dopyty

iba maximalizácia konverzií 
alebo tROAs

z bannerových podkladov 
systém vytvorí video

plne automatizovaná kampaň 
na základe dát z konverzií



Kedy nevyužívať Performance Max?

Štandardná nákupná kampaň sa hodí:

● Pri rozbehu nového účtu

● V prípade, že nemeriate konverzie

● V špecifických situáciách, kedy správanie cieľovej skupiny je nutné regulovať

● V krajných prípadoch ako A/B testing oproti Performance Max

www.invelity.com



Selekcia produktov do viacerých kampaní

Základom optimalizácie kampaní je správna a premyslená štruktúra

Vyhnite sa nastaveniu všetkých produktov do jednej kampane. (ak máte širšie portfólio)

Možnosti selekcie produktov podľa:

● hladiny maržovosti

● topovosti produktov

● rozdielnosti cieľovej skupiny

● typu produktov

Výsledkom je hĺbková optimalizácia jednotlivých produktových skupín 

www.invelity.com



Triedenie produktov cez vlastné štítky

● Na to aby ste si mohli správne štruktúrovať 
kampane, potrebujete mať správne 
rozsegmentované produkty

● Na segmentáciu produktov nezabudnite 
využívať vlastné štítky

● Ideálny nástroj na nastavenie štítkov?      

                      Mergado!

www.invelity.com



Častá chyba - vylúčenie ostatných produktov

● Nie vždy sú pravidlá v Mergade nastavené 

správne

● Dajte si pri používaní vlastných štítkov 

POZOR, aby ste si nevylúčili všetky ostatné 

produkty, ktoré sa do vlastných štítkov 

nezaradili

● Nechajte si v jednej kampaní/v samostatnej 

kampaní zapnutú podskupinu “všetko ostatné 

v skupine Všetky produkty”

www.invelity.com



Kedy a ako prepnúť kampane?

● Rozbeh Performance Max kampaní trvá dlhší čas (v závislosti od dát)

● Prepínajte skupiny produktov postupne podľa analýzy výkonu

● BACHA, dajte si pozor na pododdiely v Performance Max

● Smart postupne prepínajte všetky

● Nie počas hlavnej sezóny!

www.invelity.com
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Vyhľadávacia sieť



Dynamická reklama vo vyhľadávaní

● Vyhnite sa používaniu manuálnych nastavovaní 

kľúčových slov

● Ak máte veľa produktov a kategórií odporúčame 

používať produktový a kategóriový page feed. 

Rozdeľte si však url adresy do samostatných 

kampaní alebo skupín

● Na produktový page feed používajte Mergado

● Na kategóriový page feed používajte 

Screaming frog

www.invelity.com



Bacha na LP v DSA

Pravidelne si kontrolujte, aké podstránky sa 

vám zachytávajú v reklame. Častokrát sa môže 

do zacielenia kampaní dostať niečo, čo nechcete.

Ide o všeobecné témy z:

● blogových článkov

● obchodné podmienky

● reklamácia a vrátenie

www.invelity.com



Staticky nastavené kľúčové slová

● Testing výrazov a ich konverzného pomeru

● Rozšírenie kampaní o všeobecné kľúčové slová

● Špecificky dôležité kľúčové slová

● Odporúčam sa však sústrediť na SEO           

a používanie DSA kampaní

www.invelity.com



Voľná zhoda, dá sa použiť?

www.invelity.com

Inteligentné 
cenové stratégie Voľná zhoda Responzívne 

textové reklamy
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Ostatné siete



Inteligentná kampaň

www.invelity.com

Veľmi jednoduchá forma na spustenie propagácie vo vyhľadávacej a obsahovej sieti. 
Skvelá možnosť na A/B testing a doplnenie výkonu v media mixe.

Stačí zadať do systému:

● rozpočet
● témy kľúčových slov, 
● textové a obrázkové podklady
● cieľovú stránku



Youtube - Trueview for shopping ads

www.invelity.com

● Zobrazujte vaše produkty počas Youtube 

video reklamy

● Nová kolekcia + produkty vo videu

● Optimalizácia na dosahovanie nákupov



Miestna kampaň > Performance Max

www.invelity.com



Propagácia akcií v obsahovej sieti

www.invelity.com

● Propagujte vaše akcie či novinky v rámci 

obsahovej siete

● Personalizovaný remarketing

● Užívatelia s nákupnými úmyslami
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Ako optimalizovať 
kampane



Ako na cenové stratégie?

● Kedy zapnúť tROAS/tCPA? -> Ak máte dostatok dát a je vašim cieľom optimalizácia

● Kedy nechať Maximalizáciu konverzií? -> na začiatku alebo pri maximalizácií 

● Kedy zapnúť eCPC? -> ak máte málo dát alebo pri manuálnej regulácií výkonu

● Ako vypočítať tROAS? = aktuálna ROAS * 110-115 = ….%

www.invelity.com



Aké metriky sledovať?

● Podiel zobrazení vo vyhľadávaní

● Cenový rozdiel voči štandartnému produktu

● ROAS (hodnota konv./cena)

● Vytvorenie vlastnej metriky PNO

www.invelity.com
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Môj pohľad na záver



Tak kam sa Google uberá?

www.invelity.com

PPC-čkári



Nahradí PPC-čkárov automatizácia?

www.invelity.com



willrobotstakemyjob.com

www.invelity.com

Nie je cieľom byť klikač ale efektívne spravovať súčasné automatizované možnosti



Ďakujem za pozornosť

www.invelity.com

www.invelity.com

toporcer@invelity.com

+421 911 906 081

mailto:toporcer@invelity.com

