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Kde se dají využít



Štítky a PPCčkař?

● Co jsou štítky? To je to na skripty? 

● Občas

● Zkoušel jsem to, moc práce navíc

● Ano

 Kam patříš ty? 



Štítky a PPCčkař - obvykle?



Co si odnést?

● Proč štítky

● Jak se dají využít

● Používání štítků v praxi



Naklikávání navíc, co z toho?



Usnadnění práce

Štítky nejsou potřeba, ale můžou usnadnit práci.

● organizace a správa účtu (vs. komentáře, poznámkový blok)

● historie účtu (vs. záložka)

● filtrování a segmentace  (dobrá struktura účtu nade vše)

● automatizace (názvy entit)



Organizace správy účtu

● více PPC konzultantů

● zástup / předávka

● historie 



Historie změn “na dlani”

Proklik na změny



Historie změn “na dlani”



AdWord Beta

Předdefinované 

přehledy » Štítky

chybí proklik 

na změny



Výkon štítků sestav od změny

http://pue.cz/adwords-vykon-stitku

Výkon štítků sestav

Přehled co se děje na účtu

● Vypíše štítky a metriky 

od data na štítku

● Vypíše hodnoty 

za předchozí období

● Porovná výkon

http://pue.cz/adwords-vykon-stitku


Na co si dát pozor

● Názvy štítků 
1.1.2017 bid 0.3  - pro nepřehlednost překážka při filtrování

● (Ne)označování u skriptů
Duplikování štítků při připojení MCC (Link Checker)

ACCOUNT_CONDITIONS: ["LabelNames CONTAINS 'Pepa'"]

.withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY ['Pepa', 'Eshop']")



Názvy štítků

Kdy | Co | Proč
● Účet: 2017-12-12 | Pepa | Eshop

● Kampaň: 2017-12-12 | Budget + | Limited

● Sestava: 2017-12-12 | CPC - | CPA

● Reklama: 2017-12-12 | New | Ad1

● Klíčová slova: 2017-12-12 | New | 1st

Systémové 
js_link_checker, js_stop_2017-12-14, js_avg_cpc



Označit, upravit, přidat, napsat, označit ...



Správa štítků

● AdWords online

● AdWords skripty

- Automatiky při skriptech

- Standardní štítky (http://pue.cz/adwords-default-labels) 

- Smazat štítky, které nejsou přiřazeny k žádným entitám 

(http://pue.cz/adwords-remove-empty-labels) 

● AdWords Editor

- Sdílená knihovna » Štítky » Export / Import

- CTRL + C, CTRL + V

t

http://pue.cz/adwords-default-labels
http://pue.cz/adwords-default-labels


Využití ve skriptech

● Procházení účtu při omezení API např. Google Link Checker (http://pue.cz/adwords-link-checker) 

● Výběr entit při výběru .withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY ['Pepa', 'Eshop']")

● Spuštění/zastavení entit, kde nestačí pravidla (http://pue.cz/adwords-play-pause)

● Zvýšení min. nabídky na 1. stránku (http://pue.cz/adwords-1st-page-bid)

● Kdy to bylo zobrazováno (http://pue.cz/adwords-ad-was-created)

● A další … 

http://pue.cz/adwords-link-checker
http://pue.cz/adwords-play-pause
http://pue.cz/adwords-1st-page-bid
http://pue.cz/adwords-ad-was-created


Díky za pozornost :)

Pepa Folta

PPC konzultant na volné noze

pepa.folta@gmail.com

www.pepafolta.cz

mailto:pepa.folta@gmail.com
http://www.pepafolta.cz?utm_source=ppccamp&utm_medium=prezentace

