
Case Study



Depozit de vânzare cu ridicata de ambalaje de unică folosinţă

Măsurile luate
Strategia pe care am implementat-o s-a bazat în principal pe campanii în reţeaua de căutare şi campanii suplimenta-

re, inclusiv GMC şi remarketing. Am dispus de un buget de 1750 PLN, din care cea mai mare parte a fondurilor a fost 
cheltuită pentru desfăşurarea campaniilor Search. Am adoptat o astfel de strategie deoarece, potrivit cunoştinţelor şi 

experienţei noastre, în industria B2B, astfel de activităţi dau cele mai bune rezultate. 

Obiectivele campaniei 
La stabilirea colaborării cu depozitul en-gros de ambalaje de unică folosinţă, am avut un obiec-
tiv clar definit de către client - să obţinem un randament ridicat al cheltuielilor de publicitate şi 
să creştem conversia obţinând o vizibilitate mai bună a produselor în reţeaua de căutare. Ţinând 
cont de specificul industriei clientului bazat pe B2B, obiectivul nostru a fost, de asemenea, să 
popularizăm marca şi să ajungem la potenţiali clienţi de afaceri. Cu astfel de obiective clar defi-
nite, am decis să implementăm o campanie publicitară în reţeaua de căutare şi de produse, 
precum şi remarketing. Acţiunile întreprinse ne-au permis să creştem vizibilitatea ofertei, 
precum şi numărul de vizite pe site şi de conversii înregistrate. 

Obiectivul nostru a fost să obţinem cel mai mare randament posibil al cheltuielilor de publicitate dintr-o campanie din 
reţeaua de căutare. Pentru a realiza acest lucru am decis să conectăm un optimizator care foloseşte inteligenţa artificia-
lă. Datorită acestui lucru a fost posibilă implementarea mai multor modificări în setările campaniei în funcţie de situaţia 
pieţei. Optimizatorul a obţinut un ROAS de 2000%. Într-o perioadă de numai 30 de zile au fost obţinute 65 de tranzacţii 
cu venituri totale de 18 022,19 PLN. Campania optimizată din reţeaua de căutare, completată cu GMC şi remarketing, 
ne-a permis să creştem semnificativ numărul de conversii şi intrări pe site-ul clientului, aducând astfel un randament 
ridicat al investiţiilor şi consolidând în acelaşi timp imaginea companiei. 

Efecte obţinute 

ROAS +2000%
Rambursarea procentuală a cheltuielilor

pentru campania Google Ads



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


