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Amiről beszélni fogunk

MIVEL BŐVÜLHETÜNK?

MI VÁLTOZZON 
KARÁCSONYRA?

MIKOR MÁSKOR, HA 
NEM MOST?

LEGYEN ÉREZHETŐ AZ 
ÜNNEP

HOGYAN KÉSZÜLJETEK 
FEL?

TEGYÜNK MEG MINDENT 
A FORGALOMÉRT



• Költségkeret becslése
○ Legyen benne 

mozgástér

• Promóciós naptár

• Fiókban használt 

kártya ellenőrzése

• Legyünk hívásra 
alkalmasak

HOGYAN KÉSZÜLJETEK FEL?



● Google Ads nélkül 

nincs karácsony!

● Húzzuk karácsonyi 

köntösbe a fiókot

MI VÁLTOZZON KARÁCSONYRA?



• Hirdetés szövegek
○ Karácsonyi motívumok
○ Visszaszámláló
○ HÍvást kezdeményező hirdetés

• Bővítmények
○ Hely
○ Kiemelő
○ Strukturált
○ Hívás
○ Belső linkek
○ PROMÓCIÓS

MI VÁLTOZZON KARÁCSONYRA?

● Display elemek is frissüljenek 
○ képek
○ logók

● Black Friday és Karácsonyi vásárló közönségek 
használata



• Lehető legnagyobb legyen a lefedettségünk  a 
kapacitásainkhoz mérten. Minél több ponton 
találkozzon velünk a felhasználó.

• Korábbi Google statisztika szerint mobileszközt 
használók 76%-a gondolta meg magát a kereskedőt 
vagy márkát illetően a keresések után.

• Lehetőség szerint minden kampányítpust 
használjunk fel, amit a marketing mixünkbe be 
tudunk illeszteni

• Google Ads kulcsszótervezőjével nézzük meg, hogy 
az oldalunkhoz fűződően milyen szavak mentek jól, 
de a fiókban nem szerepel rájuk kampány. 

MIVEL BŐVÜLHETÜNK?



• YouTube nincs? Nem kifogás, Video Builder!

• Discovery kampánytípus
○ YouTube kezdőlap és Ajánlott videók
○ Discover szolgáltatás
○ Gmail Promóciók és Közösség lapjai

• Shoppingban használjunk ki további 
attribútumokat -> minél többet adunk a Google-
nek, annál jobb eredményeket érhetünk el

• Főleg Custom_label-ekkel játszunk:
○ Shopping kampányból eddigi TOP termékek
○ Webshopunk TOP termékei

MIVEL BŐVÜLHETÜNK?



• +1: Google Cégem

• Jelentősen megnőnek a térképes keresések
● Növeli a megjelenésünket 
● Még több területet 

foglalhatunk el
● További csatlakozási pont a 

felhasználónak

MIVEL BŐVÜLHETÜNK?



Miket tartsunk szem előtt a következő időszakban?

ERŐS KARÁCSONY

LEGYEN TERVÜNK
Fontos, hogy legyen egy akár vázlatos 
menetrendünk, promóciós tervezésünk.

Karácsonykor mindig kell ajándék a fa alá, így 
gyengébb októbert és erősebb karácsonyt várunk!

A jó ár még erősebb versenyelőnyt fog jelenteni.

LEGYÜNK 
MEGTALÁLHATÓK

AJÁNLAT MÉG 
FONTOSABB LESZ

Sőt, lehetőleg mi találjunk rá a felhasználóra 
mindig. Használjuk ki a rendelkezésre álló 
eszközöket.



hujber.robin@hdmarketing.hu

Köszönöm a figyelmet!

Égjen bennünk a karácsonyi láz!

Hujber Robin
PPC tanácsadó



ROI alapú bevált 
Shopping 
technikák



Hogyan vizsgálódunk?

● Melyik KPI-ok és kapcsolatok alapján értékeljük ki a 
teljesítményünket?

● ROI és ROAS - Mi van a Google Ads-ben?
● Mi van a ROI-n túl? Költségek.
● Mi lenne, ha Google Ads konverzió kapcsán nem 

ugyanazzal értékkel dolgoznánk, mint Analytics kapcsán.

Sajnos a szállítás és a logisztika költségei időben eltolva 
befolyásolják a negyedéves teljesítményünket.





Majdnem okés, de mégse

Milyen problémák merülhetnek fel?

● Nem a készleten lévő terméket pörgeti a gépezet
● Nem megfelelő árkategóriájú termékek fogynak
● Sajnos csak pötyögnek az eladások
● Eladott termékek árrés kategóriája nem jó arányú
● Egyéb üzleti célok nem érvényesültek (volumen, új vásárló)

Tipikusan ezek olyan problémák, amik ROAS / ROI-n részen 
túlmutatnak.



Egyéb üzleti célok

Google Ads technikai lehetőség oldalról megközelítve, a 
csodafegyver:

● Smart kampányok kezdeti optimalizálás fázisából lehet 
ismerős

● hozzunk létre mikro konverziót (többnyire fejlesztést 
igényel)

● állítsuk be kampány optimalizálási alapnak
● akár több mint 1 konverziót is megadhatunk



Egyéb üzleti célok



Egyéb üzleti célok

Tipikusan ezek olyan problémák, amik ROAS / ROI-n részben 
túlmutatnak.

● Új vásárló
● Több termékes kosár
● Magas árrésű termék



Apple AirPods esete



2-3 termékünket felkapja a Shopping

● Nagyon pörgeti őket - Ennek biztos örülünk?
● Ez egy állapot, amit a helyén kell kezelni.
● Miért kapja fel?
● Egyébként is trendje van?
● Hogyan tehetünk még a tűzre?
● Miért ne költsünk egyre többet a termék hirdetésére, ha 

megéri?



2-3 termékünket felkapja a Shopping

● Algoritmus csak konverziókat akar darálni?
● Mi lesz a nem pörgő termékkel?
● Ezekben a kosarakban egy termék, vagy több termék is 

található?
● Saját készleten lévő termék pörög? Vagy dropshipping-es?
● A beszerzési folyamat mennyire rugalmas az (ideális) 

állapot fenntartására?
● Mennyire vagyunk bátrak játszani az árakkal?
● Milyen folyamatot találtunk ki az árak figyelésére?



2-3 termékünket felkapja a Shopping

Tévesen vonunk le következtetést kampány teljesítményével 
kapcsolatban.

● Mert néhány termék felturbózta a statisztikát (Google 
Shopping)

● Mert a többségben lévő vásárlások
○ magas a fajlagos költséggel bírnak
○ alcsony marginesek
○ problémásak

● Idő előtt kipörög a termék? Ennek szerteágazó 
következményei lehetnek.

● Vigyázzunk! Ha ez a termék elfogy vagy elutasítódik, akkor 
oda a kánaán :( 


