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Не ве ли ким ком паніям не вар то навіть на ма -
га тись кон ку ру ва ти з ве ли ки ми грав ця ми
рин ку.

Це не так, ад же в Google AdWords важ ли ва не стільки
розмір став ки, скільки якість ого ло шен ня. Як що ваші
ого ло шен ня ре ле вантні і на них ча с то звер та ють ува гу
ко ри с ту вачі, а на цільо вих сторінках ба га то якісно го
кон тен ту, то ви змо же те посісти ви сокі по зиції зі став -
кою в ра зи ниж чою, ніж у кон ку рентів. Крім то го, ви мо -
же те ви б ра ти ті сло ва, за яки ми кон ку ренція ниж ча. На -
при клад, фра зи з трьох і більше слів, за яки ми об сяг по -
шу ку ма лий.

Мої клієнти не хо дять у По шук.

Google AdWords 
 це не тільки по шу ко ва рек ла ма. Ви
мо же те рек ла му ва тись у ме режі на ших парт нерів, а це
сотні ти сяч сайтів по всьо му світу. Крім то го, це мож -
ливість ви ко ри с то ву ва ти де сят ки різно манітних фор -
матів: від тек с то вих ого ло шень до відео
 і флеш
ба нерів.
І та кож зав жди є мож ливість за пу с ти ти рек ла му в
суміжній те ма тиці. На при клад, як що лю ди на ціка вить ся
сна с тя ми для ло ву ри би, її, мож ли во, мо же заціка ви ти
ту ри с тич не спо ря джен ня.

Для то го щоб за пу с ти ти рек ла му, мені
потрібні по слу ги агент ства.

Google AdWords 
 не біном Нью то на! Ця си с те ма ство -
рю ва ла ся в пер шу чер гу для влас ників ма ло го і се ред -
ньо го бізне су і ко ри с ту ван ня нею не ви ма гає спеціаль -
них знань. Крім то го, ви і тільки ви кра ще за будь
яко го
фахівця з рек ла ми ро зумієте спе цифіку сво го бізне су.

Це за над то до ро го для ме не.

На вартість кліка має силь ний вплив якість ва ших
ого ло шень і оп тимізація ака ун та. Різни ця між гар ним
ака ун том з чіткою струк ту рою, ре ле вант ни ми ого ло -
шен ня ми і не оп тимізо ва ним ака ун том, в яко му всі сло -
ва зва лені до ку пи, мо же бу ти вра жа ю чою. Ціна за клік
бу де відрізня тись в ра зи, а вартість но во го клієнта бу де
на ба га то ниж чою в то му ака унті, над яким по пра цю ва ли

з оп тимізації. То му за трать те хо ча б тро хи ча су на на -
строй ки, і ре зуль та ти ви п рав да ють ваші сподіван ня.
Врешті
решт, ви го да від рек ла ми вимірюється не
кількістю звер нень ко ри с ту вачів, а по вер не ни ми інве с -
тиціями.

Як що моя рек ла ма не посідає перші по -
зиції, во на втра чає сенс.

На справді ва ша рек ла ма мо же бу ти навіть ефек -
тивнішою на низь ких по зиціях, то му що став ка бу де на -
ба га то ниж чою. Як що ва ше ого ло шен ня при вер тає ува -
гу своєю ре ле вантністю і гар но скла де ним тек с том, ви
змо же те заціка ви ти до стат ню ау ди торію і з най ниж чих
по зицій. Але як що для вас все
та ки прин ци по во пе ре бу -
ва ти на пев них по зиціях, у та ко му разі ви маєте всі мож -
ли вості впи са ти потрібне вам місце в на строй ках кам -
панії.

У тих, хто за пу с кає плат ну рек ла му в
Google AdWords, поліпшується по зиція в
ор ганічній ви дачі.

Чи є ви рек ла мо дав цем у Google AdWords, чи ні, це
жод ним чи ном не впли ває на по зицію ва шо го сай та в
ор ганічній ви дачі. По шу ко ва і рек лам на ви да ча 
 дві не -
за лежні си с те ми, і на явність за пу ще ної ме режі не впли -
ває на ваші по зиції в по шу ко вих ре зуль та тах.

Я і так на хо ро ших по зиціях у По шу ку, мені
не потрібна рек ла ма.

Тільки уявіть, скільки мож ли вих варіантів клю чо вих
слів мо же ви ко ри с то ву ва ти лю ди на, шу ка ю чи ту по слу -
гу, яку на даєте са ме ви. На вряд чи за всіма ци ми за пи та -
ми ви бу де те на пер шо му місці у По шу ку. Крім то го, ви -
да ча варіюється у різних лю дей за леж но від історії по шу -
ку, місця роз та шу ван ня та ін. Пе ре бу ва ю чи од но час но в
ор ганічній і рек ламній ви дачі, ви знач но підви щуєте
вірогідність но во го кліка.

Більше про Google AdWords мож на дізна ти ся тут:
www. google.com.

комунікаці ї :  реклама,  PR

МІФИ ПРО GOOGLE ADWORDS

ЄВГЕН ГАЛКІН, 
ака унт�ме не джер Google Ук раїна

Кількість ук раїнських ко ри с ту вачів Інтер не ту зро с тає з кож ним ро ком. І все
більша кількість підприємців на ма гається за лу чи ти но вих клієнтів че рез Всесвітню
ме ре жу. При цьо му ча с то підприємці ста ють жер т ва ми міфів про кон тек стну рек ла -
му.

У цій статті ми хотіли б за сте рег ти від по ми лок, які при пу с ка ють но вач ки. Ось
де які з них.


