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Źródło fotografii – www.askcaptainobvious.com
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liczba urządzeń/użytkowników

developerzy, więcej aplikacji

czas spędzany web/aplikacje on-line

rozwój reklamy mobilnej
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1 na 7 zapytań pochodzi z mobile. Nawet 30% dla restauracji.

Źródło: http://searchengineland.com/seven-mobile-seo-myths-exposed-103470



  

Źródło: Ipsos & Google, http://googlemobileads.blogspot.com/  
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         80% z przeglądających ma dobry – 
          w miarę nowy sprzęt = pieniądze

74% z wszystkich coś kupuje przez sieć*
 

10-20% tańsze kliknięcia CPC 

*US Smartphone Consumer Behavior, Google & Ipsos, 2010
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Strony niedostosowane mają duży współczynnik odrzuceń 

Mobilize Your Site Now!

niekoniecznie mobilna
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AdWords
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Zaawansowana platforma do precyzyjnego kierowania 
reklam na urządzenia mobilne.

Możliwości: 

Laptopy i desktopy Tablety Komórki

AdWords
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...to nic innego jak funkcje z AdMob, dostępne w AdWords od 17.01.2012

AdWords
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Rodzaj systemu
Obowiązkowe przy reklamie aplikacji.

Wersja systemu
Aplikacje, aplikacje!
Nokia 3310 vs. ktoś ma nową zabawkę ;)

Sieci vs. Wi-Fi 
Większa szansa na konwersje do pobierania
Lepsze konwersje przy reklamie materiałów video
… marketing danej sieci

AdWords – zastosowania kierowania
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Wyszukiwarka
Konkretne słowa kluczowe w wyszukiwarce w 3 głównych dopasowaniach:

• Ścisłe: konferencja kraków
• Do frazy: konferencja kraków 27.01.2012
• Zbliżone: organizacja konferencji
+ ślizganie się po sesji

Dodatkowo
Ograniczenia terytorialne (kraj, województwo, obszar) oraz językowe.
Geolokalizacja – GPS!
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Grupy reklam
Możliwość dowolnego korelowania słów kluczowych z reklamami.
Jedno słowo wiele reklam, jedna reklama wiele grup itp.

Kampanie
Sterowanie budżetami i okresami czasu.

Możliwości kierowania reklam na urządzenia mobilne w AdWords i AdMob

AdWords – sposoby kierowania



  

Wpisywane słowa kluczowe są krótsze

2.44 słowa - smartphone
2.93 słowa - komputery
2.93 słowa - iPhone

Możliwości kierowania reklam na urządzenia mobilne w AdWords i AdMob

AdWords – sposoby kierowania

Źródło: http://www.maryamkamvar.com/publications/KamvarKellarPatelXuWWW2009.pdf



  

Przykład
Reklama aplikacji z rozkładami komunikacji dla 10 miast:
- różnymi budżetami dla każdego miasta
- reklamami z nazwami konkretnych miast, każda w 3 odmianach
- ograniczona do konkretnych miast 
- z tysiącami słów kluczowych z długiego ogona: Rozkład jazdy 169

Optymalizacja
- budżety dla poszczególnych miast przez pryzmat ROI
- rotacja reklam – nowa w miejsce najgorszej co 2 tygodnie
- wyławianie słów kluczowych, eliminacja 'radosnych' dopasowań

Możliwości kierowania reklam na urządzenia mobilne w AdWords i AdMob

AdWords – sposoby kierowania



  

Co analizujemy:
 

zwrot z inwestycji

 moduł e-commerce

 konwersje jakościowe – czas, głębokość wizyty

konwersje zasięgowe – strona kontakt, pobranie, kliknięcie
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AdWords – sposoby kierowania
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AdWords – reklamy

http://www.youtube.com/watch?v=BfK1Z6oIscU

http://www.youtube.com/watch?v=BfK1Z6oIscU


  

kierowanie kontekstowe

kierowanie na konkretne miejsca

kierowanie po zainteresowaniach 

remarketing
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mGDN – Mobile Google Display Network



  

Narzędzie rozmieszczania reklam
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miliardy wyświetleń tygodniowo

AdSense for Content (AFC)
Mobile AdSense for Content (MAFC)

AdSense For Mobile Apps (AFMA)
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mGDN – Mobile Google Display Network



  

300x250, 728x90, 160x600 + wszystkie inne desktopowe 

Możliwości kierowania reklam na urządzenia mobilne w AdWords i AdMob

Formaty reklam



  

 Reklamy 300x50  

Click-to-call

Click-to-download
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Formaty reklam



  

Reklamy 300x50 dla stron mobilnych i aplikacji
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Formaty reklam



  



  

Reklamy w YouTube – promowane wideo i in-stream

Możliwości kierowania reklam na urządzenia mobilne w AdWords i AdMob

YouTube
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YouTube



  

Wysokie CPC? Ale skąd tu w ogóle konkurencja?

Case Study oszczędności
Strona technologicznie nie przystosowana do urządzeń mobilnych.
Wyłączenie mGDN. mGDN dotyczyło ok 15% emisji i ok 13% całego budżetu i nie generowało 
dokładnie żadnej konwersji. Cały budżet przeszedł na GDN. 

Efekt: Całościowy spadek kosztu konwersji o 11%.

Możliwości kierowania reklam na urządzenia mobilne w AdWords i AdMob

Przykłady



  

Case Study migracja 
Przenieśliśmy cały budżet z GDN na mGDN

Na starcie ok 15% wyświetleń było już w mGDN

CTR okazał się ok 40-50% wyższy w mGDN
CPC był niższy o około 30%

Wzrósł nam zasięg dzięki lepszemu wynikowi CTR.
Mieliśmy więcej kliknięć za te same pieniądze, dzięki niższemu CPC.
Więcej kliknięć przy większej szansie na konwersje dało podwójnie dobre wyniki.

Uwaga – nie zawsze działa. Trzeba znaleźć złoty środek.

      

Możliwości kierowania reklam na urządzenia mobilne w AdWords i AdMob

Przykłady



  Reklamy Google - Android
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Mały eksperyment



  

Reklama graficzna z kodem QR

Odsyłanie do strony z kodami QR

Możliwości kierowania reklam na urządzenia mobilne w AdWords i AdMob

Cross-platform, QR



  

Możliwości kierowania reklam na urządzenia mobilne w AdWords i AdMob

AdMob



  

 "AdMob is for mobile app developers. 
AdSense is for mobile Web publishers." 

AdSense for Mobile Applications beta → AdMob
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AdMob
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AdMob
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AdMob

http://www.youtube.com/watch?v=IND5ZjCbC6g

http://www.youtube.com/watch?v=IND5ZjCbC6g
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AdMob

http://www.youtube.com/watch?v=IND5ZjCbC6g

http://www.youtube.com/watch?v=IND5ZjCbC6g
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Problem?
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Dziękuję!

http://www.linkedin.com/profile/view?id=6970210

http://www.goldenline.pl/krzysztof-marzec

Dziękuję za uwagę!
 

Smacznego!

http://www.linkedin.com/profile/view?id=6970210
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