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Ce definim?
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CTR

•

Scor de calitate

•

CPC mediu

•

Cerinte pentru a deveni persoana
calificata
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CPC - CPM
În campaniile direcţionate spre reţeaua de căutare, puteţi să setaţi o
sumă licitată CPC (cost-pe-clic) pentru fiecare grup de anunţuri sau cuvânt

cheie din campanie. Suma dvs. licitată CPC reprezintă suma pe care
sunteţi dispus să o plătiţi pentru un clic pe anunţul dvs. când acesta

apare pe Google sau pe unul dintre site-urile partenere. În campaniile
direcţionate spre reţeaua de conţinut, dvs. propuneţi fie o sumă licitată
CPC, fie o sumă licitată CPM (cost-pe-mia de afişări) pentru fiecare grup de

anunţuri, cuvânt cheie sau destinaţie de plasare din campanie. O sumă
licitată CPM reprezintă suma pe care sunteţi dispus să o plătiţi pentru

fiecare 1000 de apariţii ale anunţului dvs. pe unul dintre site-urile
partenere Google. Aceasta înseamnă că plătiţi când anunţul dvs. apare,
indiferent dacă un utilizator face sau nu clic pe acesta. 3

Rata de clic CTR
Rata de clic (CTR) reprezintă numărul de clicuri primite de anunţul
dvs., împărţit la numărul de apariţii ale anunţului (afişări) doar prin

intermediul căutării Google. Atât anunţurile, cât şi cuvintele dvs. cheie
au fiecare propriile CTR, proprii performanţei campaniei dvs.
Rata de clic a unui cuvânt cheie este un indicator semnificativ al

relevanţei sale pentru utilizator şi pentru succesul de ansamblu al
cuvântului cheie. CTR este, de asemenea, utilizat pentru a determina
Scorul

de

calitate

al

cuvântului

dvs.

Cheie.

O rată de clic redusă poate indica o performanţă slabă a cuvântului cheie, arătând
necesitatea optimizării anunţului sau a cuvântului cheie.
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Scor de calitate
Se calculează un Scor de calitate de fiecare dată când cuvântul dvs.
cheie se potriveşte cu o interogare de căutare, adică de fiecare dată

când cuvântul dvs. cheie are potenţialul de a afişa un anunţ.
Click movie
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Scor de calitate
Scorul de calitate este utilizat în diferite moduri, acesta:
influenţând costurile-pe-clic reale (CPC) ale cuvintelor dvs. cheie



estimând sumele pentru afişarea în prima pagină pe care le vedeţi în



contul dvs.
determinând dacă un cuvânt cheie este eligibil să intre în licitaţia



publicitară când un utilizator introduce o interogare de căutare
afectând nivelul clasării anunţurilor .



Scor de calitate
În general, cu cât Scorul de calitate este mai mare, cu atât costurile dvs. vor
fi mai reduse, iar poziţia anunţului dvs. va fi mai bună.

Formula care stă la baza calculării Scorului de calitate diferă în cazul
anunţurilor de pe Google sau din reţeaua de căutare şi în cazul
anunţurilor din reţeaua de conţinut.

Scorul de calitate pentru Google şi reţeaua de căutare

Scorul de calitate pentru reţeaua de conţinut
detalii
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CPC mediu
Costul mediu pe clic (CPC med.)
Suma medie pe care o plătiţi de fiecare dată când cineva face clic pe anunţul
dvs. Costul mediu pe clic este determinat prin împărţirea costului total al clicurilor
la numărul clicurilor primite.


Exemplu: dacă anunţul dvs. primeşte două clicuri, unul având un cost de 0,60
RON, iar celălalt de 1,20 RON, costul dvs. mediu pe clic pentru respectivele
clicuri este de 0,90 RON.
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Cerințe pentru a deveni persoană calificată
1. Înscrieţi-vă în program şi păstraţi-vă starea de persoană eligibilă.

Aceasta înseamnă că aţi acceptat Regulile de utilizare şi că nu le
încălcaţi.
2. Gestionaţi cel puţin un cont AdWords (al dvs. sau al altcuiva) în

Centrul meu de clienţi timp de 90 de zile.
3. Realizaţi şi menţineţi un nivel al cheltuielilor de cel puţin 1.000
USD (sau echivalentul în moneda locală) pentru contul Centrul meu de

clienţi (al dvs. sau al echipei dvs.) pentru o perioadă de 90 de zile.
4. Conectaţi contul MCC la Contul de companie din cadrul
programului Profesionişti în publicitate Google.
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5. Promovaţi examenul Profesionişti în publicitate Google. Vă sfătuim

Ce urmează?
•

Măsurarea rezultatelor şi redefinirea obiectivelor.

•

Creşterea conversiilor prin teste specifice.

•

Măsuraţi, redefiniţi, îmbunătăţiţi, dezvoltaţi, creşteţi afacerea
online pentru o reuşită profitabilă atât financiar, cât şi ca imagine.
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Mulțumesc

Adriana Ceaușescu
www.usi.ro
adriana@adriana.ro
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