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GOOGLE ADS



O Brand new Brand
S

a
m

i o
 so

b
ie

...

Tworzymy kampanię oparte o przemyślane,
indywidualne strategię. Wszystkie nasze
działania skrupulatnie mierzymy, na bieżąco
optymalizujemy i oceniamy je pod kątem
opłacalności.



Reklamy pozwalają bez trudu wyróżnić Twoją
firmę na tle konkurencji. Dzięki nim
użytkownik sieci zainteresuje się
przedstawianą ofertą i chętniej wejdzie na
Twoją stronę.  

Dlaczego tego nie zrobić?

Kampanie reklamowe?
A na co to komu potrzebne?



JAKA REKLAMA?

Kampania w wyszukiwarce

Kampania w sieci reklamowej Google
(GDN)

Kampania produktowa / Google Shoping

Kampania w Gmail (GSP)

W ramach powyższej kampanii, reklamy
wyświetlają się w wyszukiwarce Google.
Wystarczy, żeby użytkownik wyszukał frazę
związaną z Twoją ofertą czy działalnością, aby
na samej górze pojawił się wynik.

Kampania PLA (Product Listing Ads) należy do
kampanii typowo sprzedażowych. Uruchomienie
jej ma na celu realizację konwersji (głównie w
tym przypadku sprzedaży) i to ona jest
wyznacznikiem skuteczności.

Reklamy w kampanii Display mają formę
graficzną lub grafiki i tekstu łącznie (reklamy
elastyczne).  Aby móc rozpocząć kampanię 
 należy posiadać kreacje graficzne zgodne ze
specyfikacją Google. Tego rodzaju kampanie
idealnie sprawdzają się w tworzeniu ruchu na
stronie internetowej oraz kreowaniu wizerunku.

Gmail Sponsored Promotions to nowość,
która pozwala wykreować reklamę
zamieszczaną na skrzynkach pocztowych
Gmail. Jest to możliwe za pomocą
specjalnych algorytmów, które dopasowują
reklamę tematycznie do otrzymywanych
wiadomości. 



CO JESZCZE?

Remarketing w wyszukiwarce Kampania wideo YouTube

Kampania na listę klientów 
(Customer Match) 

Kampania, która może przyjąć różną formę. 
Liczy się odpowiednie targetowanie —
kierowanie reklamy do odpowiedniej grupy
odbiorców.  

Remarketing w sieci reklamowej Google
(GDN)

Oprócz tekstu i grafik do reklamy swojej
działalności możesz wykorzystać także wideo.
To filmy reklamowe nagrane na platformę
YouTube, które pojawiają się podczas oglądania
filmów i w sieci partnerów Google. 

Customer Match, czyli możliwość
wykorzystywania baz adresów mailowych 
w kampaniach Adwords. Umożliwia także
wykluczanie z kampanii osób, które już
skorzystały z promowanej oferty. Inwestujemy 
 w kierowanie reklam wyłącznie do nowych
potencjalnych klientów. 

To sposób na dotarcie z przekazem reklamowym do
klientów, którzy już odwiedzili daną witrynę lub sklep
internetowy, ale nie zdecydował się na sfinalizowanie
zakupu.  Remarketing w sieci reklamowej Google
stosuje się poprzez wyświetlanie użytkownikom
reklam tekstowych, graficznych lub wideo. 



THOMAS JEFFERSON

Zaprzestać reklamy
by oszczędzić
pieniądze, to jak
zepsuć zegar
by zatrzymać czas.



C
zy w

ie
sz, że

?92 MLD
TYLE WEJŚĆ ODNOTOWAŁ GOOGLE W 2020 ROKU



PODSTAWA 

Co prawda nie mamy za sobą szkoleń
szpiegowskich, ale naprawdę dużo
jesteśmy się w stanie dowiedzieć 
o Twojej branży z internetu.

Pracujemy w różnych dziedzinach.
Wiemy, że w Twojej również się
odnajdziemy.

Jednak bez Ciebie nic nie
osiągniemy. Zawsze to Ty będziesz
szefem teamu w Twojej kampanii.

TO DOBRY 
WYWIAD



PAKIET PAKIET PAKIET

BASIC OPTIMUM e-commerce

600 zł/msc + 15% 
budżetu

Opieka specjalisty

Cykliczne raportowanie przebiegu kampanii

Kampania w wyszukiwarce

Remarketing w wyszukiwarce

Remarketing w sieci reklamowej Google (GDN)

Kampania w sieci reklamowej Google (GDN)

Kampania produktowa / Google Shoping

Kampania wideo YouTube

Cena za pakiet: 

Kampania w Gmail (GSP)

Kampania na listę klientów (Customer Match) 

400 zł/msc + 20% 
budżetu

800 zł/msc + 15% 
budżetu



Dziękujemy  
za zainteresowanie
naszą ofertą.

Strona WWW
Sklep Internetowy
Social Media
Kampania Facebook Ads
Ulotki, banery, plakaty, gazetki
Sesja zdjęciowa 
Marketing tradycyjny

Kampanie Google Ads to tylko jedno 
z narzędzi wykorzystywanych przez nas w
marketingu. Co możemy jeszcze dla Ciebie
zrobić? 



numer telefonu

email

strona internetowa
www.brandnewbrand.pl

biuro@brandnewbrand.pl

+ 48 600 137 349 - Szymon Kozioł

KONTAKT
Zapraszamy do rozmowy!


