Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro
společnost D-klima s.r.o.
www.potrubi.cz
Společnost D-klima, s.r.o. se zabývá výrobou vzduchotechnickývh komponentů a provozuje e-shop www.potrubi.cz.

www.potrubi.cz

Cíle kampaně
Cílem klienta bylo primárně zvýšit objem prodej e-shopu meziročně o 50 % při přiměřených nákladech.
Na základě tohoto cíle byl stanoven rozpočet kampaně a maximální cena za klik.

Vzorec pro výpočet maximální ceny za klik

Nastavení kampaně
Na základě analýzy klíčových slov jsme pro klienta navrhli 2 kampaně. První zaměřenou na spiro roury, čož je klíčový produkt společnosti
D-klima, a druhou na zbylé vzduchotichnické komponenty.
Obě kampaně jsme nastavili pro zobrazování ve vyhledávací síti Google s cílením na oblast České republiky.
Kampaň Spiro jsme rozdělili na 3 sestavy, které obsahovaly 90 klíčových slov ve 3 shodách. Obecnější kampaň Vzduchotechnika jsme
rozdělili 2 sestavy o 101 klíčových slovech ve 3 shodách.

Start kampaně: 7. 2. 2012

Výsledky kampaně
Okamžitý nárůst návštěvnosti

Graf 1: Okamžitý nárůst návštěvnosti po spuštění PPC kampaně

Graf 2: Meziroční srovnání nárůstu návštěvnosti v prvním měsíci PPC kampaně

Na prvním grafu (Graf 1) můžeme vidět, že návštěvnost v průběhu roku byla před spuštěním PPC kampaně v Google AdWords víceméně
konstantní. Okamžitě po spuštění kampaně došlo k výraznému nárůstu cílené návštěvnosti.
Na následujícím grafu (Graf 2) pak vidíme meziroční srovnání návštěvnosti v období únor 2011 a únor 2012. Meziroční návštěvnost se v
prvním měsíci kampaně zvýšila o 275,52 % %.

Nárůst transakcí
Samotné zvýšení návštěvnosti webu však není to nejpodstatnější. Cílem kampaně bylo především zvýšit objem prodej e-shopu meziročně
o 50 %. Podívejme se tedy na graf, který ukazuje meziroční srovnání transakcí.

Graf 3: Meziroční nárůst transakcí v prvním měsíci PPC kampaně

V prvním měsíci kampaně vidíme (Graf 3) meziroční nárůst počtu transakcí o 231,25 %. PPC reklama v Google AdWords se tak okamžitě
stala nejen nejvýznamějším zdrojem návštěv, ale i nejvýznamějším zdrojem transakcí. Z následujícího grafu (Graf 4) vidíme, že Google
AdWords přivádí v prvním měsíci 30 % veškerých tržeb realizovaným prostřednictvím e-shopu www.potrubi.cz.

Graf 4: Přehled nejdůležitějších zdrojů návštěvnosti a transakcí
v prvním měsíci PPC kampaně

Zahájení optimalizace PPC kampaní
Po získání prvních výsledků, jsme zahájili optimalizaci běžící PPC kampaně. Její první výsledky se projevili hned v následujícím měsíci. U
transakcí došlo k nárůstu o 24 %. A tržby se zvýšili dokonce o 52,5 % oproti předcházejícímu období.

Graf 5: Graf srovnávající transakce v prvních 2 měsících PPC kampaně

Výsledky srovnávající první a druhý měsíc PPC kampaně

Závěrečné vyhodnocení
Meziroční návštěvnost se za první 3 měsíce vedení PPC kampaně v Google AdWords zvýšila o 258,02 %. Google AdWords se stal klíčovým
zdrojem návštěvnosti i klíčovým zdrojem transakcí. Za první 3 měsíce jsme dosáhli zvýšení objemu prodeje e-shopu www.potrubi.cz
meziročně o 415,38 % a tím jsme několikanásobně překonali stanovený cíl kampaně.

Meziroční srovnání výsledků PPC kampaně za první 3 měsíce

Vzhledem k tomu, že konverzní poměr obchodu se zvýšil pouze o 6,38 %, vidíme další potenciál růstu především v optimalizaci obchodního
výkonu e-shopu a spuštění remarketingu.

Chcete také dosahovat výborných výsledků v PPC reklamě?
Využijte slevový kód, díky kterému můžete získat hodinovou konzultaci pro vaši PPC kampaň zdarma.
Slevový kód: 27Xp71zk331
Kód můžete uplatnit na stránce: www.optimal-marketing.cz/vyber-ppc-konzultace.
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