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Dnes o Amazone:

● Čo to je Amazon Advertising, kedy a prečo to využiť

● Aké reklamné formáty môžem využiť

● Analýza KW pre Amazon

● Tvorba automatických a manuálnych kampaní

● Optimalizácia kampaní

● Porovnanie Google Ads vs. Amazon Ads



Čo to je Amazon Advertising?

● Nástroje na zvýšenie viditeľnosti produktov a predaja na Amazone

● Základ – Sponsored Products

● Amazon Marketing Services (Amazon Vendors Programme)

● Money off, Free shipping, Buy 1 get 1, Lightning Deals









Kde môžeme inzerovať?



Kedy a prečo spustiť reklamy?

● Mám nový produkt – slabé predaje, žiadne recenzie, veľmi slabý organic

● Mám zabehnutý produkt – predaje nejako idú, ale ten organic stále nič moc

● Mám zabehnutý produkt – konkurencia má ničí, má reklamu

● Mám sezónny/špeciálny produkt (Valentín, Vianoce,...)

● Výpredaj 



Podmienky inzercie 

● Professional Seller Account

● Produkty z povolených kategórií

● Nové produkty (bazár nie je povolený)

● Shipping do všetkých krajín kde inzerujeme 

● Inzerovaný produkt musí mať Buy Box



Čo mám urobiť ak chcem spustiť kampane?

● Pripraviť analýzu kľúčových slov

● Vyladiť produktovú kartu (dôležité aj pre Amazon SEO)

● Spustiť „Automatic campaign“

● Spustiť „Manual campaigns“



Analýza kľúčových slov

● Uvedomiť si aký typ užívateľa prichádza na Amazon – ready to purchase

● Branded KW, Longtaily, Category KW

● Zdroje pre KWA:

■ Google Keyword Planner

■ Keywordtool.io

■ Sonar-tool.com

■ Ubersuggest

■ Amazon Search Box

■ Automatic campaign



Čo upraviť na produktovej karte

● Potrebné mať pripravenú analýzu KW

● Product title

● Product features

● Product description

● Backend keywords



Spúšťame prvú kampaň



Základné reklamné formáty

● Sponsored Products

● Headline Search Ads



Sponsored Products

● Reklamy vo vyhľadávaní

● PPC Ads

● Cielenie na kľúčové slová

● Zobrazenie reklamy medzi organickými výsledkami, top of the page, 

na produktovej karte



Kde sa reklama zobrazuje



Automatic campaign

● 1-2 týždne

● Amazon sám nájde KW, match type, bid (KW z produktovej karty)

● Super zdroj pre KW, ktoré zaradím do Manual Campaigns





Manual Campaigns







Štruktúra kampaní

● Každý podľa vlastného uváženia

● Pre prehľadnosť ideálne rozdeliť:

■ Brand

■ Brand + všeobecný výrazy

■ Všeobecné výrazy

● SKAG je zbytočnosť



Štruktúra kampaní



Headline Search Ads

● Radené nad výsledkami vyhľadávania

● Vhodné pre brandové vyhľadávania a category search

● Cielenie na kľúčové slová (najmä všeobecné výrazy)

● Nízke  CTR, vyššia CPC













Optimalizácia kampaní

● Po spustení kampaní nechať 1-2 týždne bežať bez zmien

● Metriky dostupné v Amazon rozhraní

■ Impressions

■ Clicks

■ CTR

■ Spend

■ CPC

■ Orders

■ Sales

■ ACoS (Advertising Cost of Sales)



Optimalizácia kampaní

● Pri optimalizácii sa zameriavame na ACoS = PNO

● ACoS je potrebné si pre každý produkt vypočítať

● Berieme do úvahy:

■ Cenu produktu

■ Nákupnú cenu (výrobnú cenu)

■ FBA Fees

■ Ostatné (shipping, packaging,...)

ACoS=Total Cost /Total Sales



Optimalizácia kampaní

● Pomocou ACoS rovnaká optimalizácia ako v Google Ads a i.

● 0 impresií – skontrolovať slovo na produktovej karte a backend keywords

● Prechádzať Search Terms (dostupné len v exceli)

● Využívať Negative Keywords

● Sledovať aj celkové predaje, nie len PPC

● Externé nástroje:

■ Sellics

■ Ignite

■ Prestozon

■ SellerLabs



Amazon PPC vs. Google Ads

Rozdiely: Podrobnosti:

Ad Rank Amazon

• CPC

• Cielenie na KW

• Organizovanie KW do Ad Groups

• Zaradenie reklám pred Organic

• Bidding

• Zhody KW (okrem modif. voľnej zhody)

• CPC Bid x Ad Grade
• CTR

• Konverzný pomer

• Celkový predaj 

• Product Title

• Description

• Product Features

• Backend Keywords

Ad Grade

• Z Amazon reklamy len na web Amazonu

• Nie všetky typy reklamy pre všetkých

• Amazon bez modif. voľnej zhody

• Výpočet Ad Rank



Amazon PPC vs. Google Ads

● Nižšia CPC u všeobecných KW

● Vyššia CPC u Brand a produktových KW

● Vyšší konverzný pomer

● Vyššie ROAS – odlišné ciele užívateľov (pripravenosť kúpiť)



Amazon UK vs. Google Ads UK

Metriky Amazon Google Ads

CPC všeobecné KW 0,32 Eur 0,52 Eur

CPC Brand 0,07 Eur 0,21 Eur

KP všeobecné KW 2,3% 0,54%

KP Brand 13,4% 5,85%

ROAS 188% 164%



Otázkové okienko


