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Fakt dobré kampane

1. Automatizuj
○ Tvorbu
○ Kontrolu
○ Reporty

2. Zapoj klienta
○ Získaj feedy
○ Prioritizuj sortiment

3. Prehľadnosť
○ Čím menší finálny počet = odstráň bullshity
○ Jednoduchšia správa



Zapojiť klienta

● Mať kvalitné feedy

○ Celá štruktúra

○ Pravidelne aktualizované

○ Čas vývojára (hodiny-dni-týždne...)

● Prioritizácia sortimentu

○ Top Selling kategórie

● Malo by prejsť ručnou kontrolou
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Reálny stav feedov kategórií

● Chystaná zmena CMS

● 1 interný kóder, veľmi obmedzený čas kvôli novému sortimentu

● Feedy neobsahujú všetky kategórie (hlavne tie podstatné)

● Názvy kategórií nie sú preložené PPC friendly

● Pri zmene názvu kategórie sa mení URL a tá sa neaktualizuje vo feede

● Obsahuje aj kategórie ktoré prioritne nechceme mať v reklame

 = aj USB káble, SD karty, ….



Ukážka



Problém relevancie
● Názvy kategórií sú gramaticky správne, ale:

○ Ako KW sú Low Search Volume
○ Nezmestia sa do textu reklamy



Automatizuj všetko

Feed pre-processor

=

PPC Bee

+ Spreadsheet

+ Google Script

+ natívny PPC špecialista



Spreadsheet + Script
● Potrebujem niekoľko sheetov:

○ Setup
○ RAW data
○ Process
○ New
○ Missing
○ Excluded
○ ….



Setup sheet



RAW Data sheet
● Slúži ako hlavný sheet s dátami z feedu
● Nijako neupravujeme - dáta sú pokaždým zmazané a nahraté novými



Process sheet
● Upravujeme existujúce kategórie
● Kategórie pridávame podľa priorít a predajnosti
● Dopĺňame tie isté parametre ako v RAW Data, prípadne menej
● Pridaním ID sa pridajú ostatné parametre
● Ostatné parametre sa pridávajú pomocou VLOOKUP 

○ =iferror(VLOOKUP($A2,'RAW Data'!$A:$R,COLUMN(B2),FALSE),"")
● Špecialista ručne pridáva Headline a Keywords
● Keywords oddeľujeme bodkočiarkou, maximálne 20



Process sheet



New sheet
● ! Process sheet ~= New Sheet !
● Obsahuje rovnaké stĺpce ako process sheet
● Špecialista pridáva kategórie, ktoré chýbajú



Pomocné sheety
● Excluded sheet:

○ Zoznam ID, ktoré nechceme importovať za žiadnych okolností
○ Tieto bude script automaticky ignorovať

● Missing sheet:
○ Zoznam IDs, ktoré sú v RAW data a nie sú v sheetoch:

■ Process
■ New
■ Excluded

● Pravidelná kontrola



Script
1. Nahráva feed do sheetu RAW Data
2. Kontroluje správnosť údajov (process, new, excluded)
3. Vytvára súbor na GDrive, prípadne aktualizuje existujúci

a. Parsuje keywordy na samostatné jednotky pre PPC Bee



PPC Bee - keywords



PPC Bee - ads



Výsledky
1. Kontrola nad tým, čo máme v kampaniach
2. Pokryli sme všetko relevantné
3. Neprekvapí nás nový sortiment
4. Ušetrili sme cca 80% zbytočných kategórií

a. To znamená počet jednotiek v PPC Bee = nižšia cena za tool
5. Kampane sú prehľadnejšie
6. Ceny v reklamách sú naďalej aktuálne



Čo ďalej
1. Check duplicít
2. Check nových kampaní
3. Auto notifikácie
4. Odstránenie low search volume produktov
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