... ZAINWESTUJ W SWOJĄ

przyszłość za pomocą
reklam

Google Ads

Internet to przestrzeń, w
której czujemy się jak ryba w
wodzie już od ponad 15 lat.
Jesteśmy partnerem Google
Pracujemy co dziennie nad kampaniami
naszych zadowolonych Klientów. Dołącz do
nich.

Sami o sobie...

O Visomedia.pl

Kampanie reklamowe?
A na co to komu potrzebne?
Reklamy Google Ads pozwalają dotrzeć do
określonej skwalifikowanej grupy odbiorców,
którzy mogą zostać klientami Twojego
biznesu.
Dzięki reklamom użytkownik sieci zainteresuje
się przedstawianą ofertą i wejdzie na Twoją
stronę.

Promuj się dziś, aby jutro mieć nowych Klientów!

JAKA REKLAMA?
Kampania w wyszukiwarce (GSN)

Kampania produktowa / Google Shoping

W ramach powyższej kampanii, reklamy
wyświetlają się w wyszukiwarce Google.
Wystarczy, żeby użytkownik wyszukał frazę
związaną z Twoją ofertą czy działalnością, aby
na samej górze pojawił się wynik.

Kampania PLA (Product Listing Ads) należy do
kampanii typowo sprzedażowych. Uruchomienie
jej ma na celu realizację konwersji (głównie w
tym przypadku sprzedaży) i to ona jest
wyznacznikiem skuteczności.

Kampania w Gmail (GSP)

Kampania w sieci reklamowej Google
(GDN)

Gmail Sponsored Promotions to nowość,
która pozwala wykreować reklamę
zamieszczaną na skrzynkach pocztowych
Gmail. Jest to możliwe za pomocą
specjalnych algorytmów, które dopasowują
reklamę tematycznie do otrzymywanych
wiadomości.

Reklamy w kampanii Display mają formę
graficzną lub grafiki i tekstu łącznie (reklamy
elastyczne). Aby móc rozpocząć kampanię
należy posiadać kreacje graficzne zgodne ze
specyfikacją Google. Tego rodzaju kampanie
idealnie sprawdzają się w tworzeniu ruchu na
stronie internetowej oraz kreowaniu wizerunku.

CO JESZCZE?
Remarketing w wyszukiwarce

Kampania wideo YouTube

Kampania, która może przyjąć różną formę.
Liczy się odpowiednie targetowanie —
kierowanie reklamy do odpowiedniej grupy
odbiorców.

Oprócz tekstu i grafik do reklamy swojej
działalności możesz wykorzystać także wideo.
To filmy reklamowe nagrane na platformę
YouTube, które pojawiają się podczas oglądania
filmów i w sieci partnerów Google.

Kampania na listę klientów
(Customer Match)

Remarketing w sieci reklamowej Google
(GDN)

Customer Match, czyli możliwość
wykorzystywania baz adresów mailowych
w kampaniach Adwords. Umożliwia także
wykluczanie z kampanii osób, które już
skorzystały z promowanej oferty. Inwestujemy
w kierowanie reklam wyłącznie do nowych
potencjalnych klientów.

To sposób na dotarcie z przekazem reklamowym do
klientów, którzy już odwiedzili daną witrynę lub sklep
internetowy, ale nie zdecydował się na sfinalizowanie
zakupu. Remarketing w sieci reklamowej Google
stosuje się poprzez wyświetlanie użytkownikom
reklam tekstowych, graficznych lub wideo.

Zaprzestać reklamy
by oszczędzić
pieniądze, to jak
zepsuć zegar
by zatrzymać czas.
THOMAS JEFFERSON

Pro pozy cja s tar tu
Za le cany b ud że t st ar towy : 1 0 0z ł/ d z ienn ie, (3 t yś /m).
C el e kampa ni i :
 Sk lep int ern et owy : K amp an ia sp rz ed ażow e P LA , P erf ormanc e M ax.
 Of ert a u s łu g: K ampan ia na s łow a k luc zow e .
 P rz en tac ja f irmy: Kamp an ie Y ou tob e, R emark et in g g raf iczny .

Strategia
wiesz, że?

Twojafirma.pl

Posiadamy dużą wiedzę i
doświadczenie w prowadzeniu
kampanii Google Ads w różnych
branżach, odnajdziemy się i w
Twojej.

PODSTAWA
TO D OB R A
WSPÓŁPRACA

Kampania reklamowa w Google Ads to najlepsze rozwiązanie dla firm poszukujących szybkich
rozwiązań. Z dnia na dzień Twoja firma może pojawić się na pierwszym miejscu płatnych wyników
wyszukiwania, w sieci reklamowej Google.
Najważniejsze jest to, że płacisz tylko wtedy, gdy potencjalny klient kliknie w Twoją reklamę. Nasza
usługa obejmuje comiesięczną optymalizację prowadzonej kampanii, służącą obniżeniu kosztów kliknięć
oraz zapewnieniu, że w reklamę klikają tylko osoby poważnie zainteresowane Twoją ofertą.

Jednak bez Ciebie nic nie
osiągniemy. Zawsze to Ty będziesz
szefem teamu w Twojej kampanii.

Kompleksowa obsługa Reklam Google Ads
Opieka certyfikowanego specjalisty Google Ads
Cykliczne raportowanie przebiegu kampanii
Kampanie na słowa kluczowe (Google Search)
Kampanie produktowe: Google Shoping PLA, Performance max
Kampanie remarketingowe GSN, PLA
Kampania w sieci reklamowej Google (GDN)
Remarketing w sieci reklamowej Google (GDN)
Kampania wideo YouTube
Kampania w Gmail (GSP)
Kampanie Discovery

Wynagrodzenie: 18% wydanego budżetu na reklamy Google Ads nie mniej niż 400 zł/netto

Dziękujemy
za zainteresowanie naszą ofertą.
Kampanie Google Ads to tylko jedno
z narzędzi wykorzystywanych przez nas w
marketingu. Co możemy jeszcze dla Ciebie
zrobić?

Visomedia Agencja Marketingu Internetowego
Czym się zajmujemy?

SEO | Pozycjonowanie
Budowanie ruchu organicznego
Kampania Facebook Ads
Social Media

numer telefonu

KONTAKT
Zapraszamy do rozmowy!

+ 48 502 996 055
Konrad Grodecki

email
info@visomedia.pl

strona internetowa
www.visomedia.pl

