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Un magazin din industria automatică şi electrotehnică

Măsurile luate
ţinând cont atât de specificul industriei clientului, cât şi de obiectivele pe care trebuia să le atingem, am decis să 

aplicăm campania în reţelele de căutare, de produs, GMC şi DSA. Pentru a maximiza efectele operaţiunilor, am folosit 
cuvinte cheie precise care descriu anumite modele din oferta clientului şi am specificat în detaliu programul de afişa-
re a reclamelor, cu excepţia weekendurilor, deoarece în această industrie majoritatea comenzilor sunt plasate în zilele 

lucrătoare, de luni până vineri. 

Obiectivele campaniei 
La stabilirea colaborării cu acest client, eram conştienţi de faptul că industria în care îşi desfăşo-
ară activitatea este foarte exigentă. Gama de produse de automatică şi electrotehnică constituie 
un tip special de marfă care are un grup specific de destinatari, aşa că atunci când am dezvoltat 
strategia, am ştiut că trebuie să ne decidem în primul rând asupra unei campanii care va 
ajunge la un grup ţintă specific. În acelaşi timp, obiectivul stabilit de partenerul nostru de aface-
ri a fost acela de a obţine un randament ridicat al cheltuielilor de publicitate şi creşterea vânzări-
lor. 

Obiectivul nostru principal a fost obţinerea unui randament ridicat al cheltuielilor de publicitate, motiv pentru care am 
decis să conectăm din prima zi a campaniei un optimizator care foloseşte inteligenţa artificială. Optimizarea constantă 
care adaptează parametrii la situaţia actuală a pieţei, a permis obţinerea unui ROAS de peste 1000%, iar campania, în 
numai 30 de zile, a permis efectuarea a 15 tranzacţii care au generat venituri totale de 20 023 PLN. Valoarea ridicată
a tranzacţiilor ne-a permis să realizăm cel de-al doilea obiectiv formulat de client, adică creşterea vânzărilor de produse 
în magazin. 

Efecte obţinute 
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Vă invităm să ne contactaţi! 

Dacă aveţi întrebări, vom răspunde cu plăcere. Garantăm asistenţă completă 
şi consultanţă în fiecare etapă de utilizare a Skalium. 

Salutări, Echipa Skalium 
support@skalium.com

www.skalium.com

Contactaţi un specialist


