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Magazin din industria zoologică 

Măsurile luate
Ca parte a strategiei pe care am implementat-o, am decis să folosim campania de produse Google Ads, precum şi o 

campanie standard în reţeaua de căutare şi una dinamică. Experienţa noastră arată că aceste tipuri aduc cele mai 
bune conversii în industria în care îşi desfăşoară activitatea clientul. Strategia aleasă ne-a permis să creştem vizibilita-

tea ofertei şi traficul pe site, precum şi numărul de conversii înregistrate într-o lună. Activităţile desfăşurate au fost 
efectuate în cadrul unui buget lunar de 3 000 PLN.

Obiectivele campaniei 
Partenerul de afaceri cu care am stabilit colaborarea se ocupă de vânzarea de accesorii pentru 
câini - aceasta este o industrie extrem de competitivă, motiv pentru care clientul a dorit să cre-
ască vizibilitatea produselor sale. Obiectivul pe care ni l-a propus a fost să pregătim o campanie 
care să-i evidenţieze oferta şi, astfel, să-i permită să obţină un număr mare de conversii, precum 
şi să obţină un profit mare din publicitate.

Obiectivele stabilite pentru noi nu au fost uşor de atins, de aceea din prima zi a campaniei am decis să lansăm un opti-
mizator bazat pe AI, datorită căruia campania a fost optimizată constant pentru a asigura cel mai mare randament al 
cheltuielilor de publicitate, oferind în acelaşi timp o expunere cât mai mare a ofertei partenerului nostru de afaceri în 
reţeaua de căutare. Randamentul pe care l-am obţinut este reprezentat de un ROAS de 1100%. Numărul de conversii 
înregistrate într-o lună a adus 124 tranzacţii cu un venit total de 21 389 PLN. Am reuşit să obţinem rezultate atât de bune 
datorită faptului că optimizatorul ajustează ofertele la licitaţie de fiecare dată, ceea ce ne permite să obţinem mai multe 
clicuri de la clienţii potenţiali.

Efecte obţinute 

ROAS +1100%
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


