7 FATÁLNÍCH CHYB
PŘI POUŽITÍ PLACENÉ REKLAMY
NA FACEBOOKU

Dobrý den,
tento eBook, který jste si nyní stáhli je o chybách, kterých se
dopouštějí marketéři při použití placené reklamy na Facebooku.
Cílem tohoto eBooku je na dané chyby poukázat, rozšířit povědomí
o nich mezi širší okruh lidí a to tak, abyste se těchto chyb vyvarovali a
své reklamní kampaně na Facebooku tak zefektivnili = jednoduše
aby vaše reklamní kampaně vydělávali více, než nyní.
Opakující se chyby, které dnes a denně vídám, často vedou k tomu,
že daný autor takové reklamy jednoduše řekne, že reklama na
Facebooku nefunguje a celkově přestane vnímat tento reklamní
kanál jako efektivní způsob pro zvýšení návštěvnosti svého webu.
Vyvarujte se těchto chyb a posuňte tak své reklamy na Facebooku
na nový level, kdy se Vám vložená investice nejen vrátí, ale také
znásobí.
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření či
poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je vřele
podporováno, takže eBook pošlete svým známým, kolegům,
jednoduše všem, kteří se o reklamy na Facebooku zajímají a pro
které může mít tento materiál přínos.

Michal Kolář
Autor eBooku

1. Nic se neměří
Hned na úvod jedna zásadní věc a to měření. Ano pořád nacházím
reklamy, které vedou na weby, kde daná návštěvnost není žádným
způsobem měřena. Jak se pak reklamy vyhodnocují a jak se
stanovuje další strategie? Těžko říct.
Měřit dění na webových stránkách beru jako jednu ze základních
věcí, které na webu musí být. Bez řádně nastaveného měření a
následného vyhodnocování čísel lze jen těžko odhadovat, zda se
investice do reklamy vyplácí, jak která reklama a cílení funguje a
která část prodejního procesu stojí za pozornost a za zlepšení.
Způsobů měření je hned několik. Google Analytics jako všestranný
nástroj, ve kterém pokud víte kam a jak koukat, tak naleznete svá
čísla nebo přímo konverzní pixel Facebooku. Samotný pixel lze
využít i při dalších strategiích cílení, nicméně výsledky pouze na
základě této konverze nejsou na sto procent.
Osobně používám pro vyhodnocení kombinaci dat z Facebooku,
Google Analytics a mého emailového nástroje, kde sleduji
konvertování návštěvníků v kontakty a následně v klienty.

2. Stanovení jasného cíle
Co má návštěvník po prokliku reklamy na webu udělat? Nebo stačí
když klikne na like u daného reklamního příspěvku?
Každá reklama musí mít jasně definovaný cíl, který v mnoha
případech lze vyjádřit i danou hodnotou a na základě plnění tohoto
cíle lze pak reklamy vyhodnocovat a dále optimalizovat.
Bez stanovení cíle nemáte přesně dané, co má návštěvník na
cílovém webu provést a také těžko vyhodnotíte, zda se Vám
investice do reklamy vrací, násobí, nebo do reklamy pouze sypete
peníze bez většího užitku.
Cílů reklam může být hned několik. Sám Facebook nám práci trochu
usnadňuje, neboť umožňuje různé formy reklamních příspěvků pro
daný účel:

Při využití některého z formátů reklam pak může dojít k přímému
plnění Vašeho cíle (stažení aplikace, propagace stránky) nebo ke
splnění cíle dochází na webu - vyplnění formuláře, provedení
objednávky.

Některé z těchto cílů přináší hodnotu zpět ihned - nákup, placené
stažení aplikace, jiné jsou spíše na budování brandu a povědomí o
vás. Zde je pak těžké vyčíst ekonomičnost takovýchto reklam, ale s
kvalitním měřením jdou dělat zázraky.
Před vlastním spuštěním reklam doporučuji stanovit si cíl reklamy a
následně využít některý z nabízených účelů Facebooku pro zdárné
splnění Vašeho cíle.

3. Nevhodná přistávací stránka
Další věcí, kterou občas vidím a která je velmi podstatná pro finální
konverzi, je nevhodný výběr stránky, která se zobrazí po prokliku
reklamy.
Ve chvíli, kdy mi text inzerátu slibuje slevu na nákup konkrétního
zboží, například běžeckých bot a po prokliku se dostanu na obecnou
vstupní stránku eshopu, je něco špatně.
V horším případě to může vypadat i takto:
Reklamní inzerát:

Stránka po prokliku (daná odkazovaná kategorie zrovna neobsahuje
žádné zboží):

Reklamní inzerát má vždy směřovat na relevantní stránku webu a
to tak, aby daný návštěvník mohl pokračovat co nejjednodušeji ve
své cestě směrem ke konverzi. Jakékoli prokliky navíc, opětovné
hledání zboží nebo úplně zmatení z důvodu neexistující kategorie
zboží, znamená ztrátu daného návštěvníka a nesplnění stanoveného
cíle, cože znamená, že nevyděláváte.

4. Špatný formát
Sem tam zahlédnu reklamu, u které je použita nevhodná velikost
obrázku nebo text, který není například uzpůsoben místům, kde se
reklama zobrazuje. Formát obrázku záleží na daném účelu. Hodnota
velikosti obrázků pro jednotlivé účely reklam je přehledně uvedena

ZDE.
I lehká nuance se projeví (zobrazuje se pouze část obrázku):

Použití vhodného formátu obrázku bude dobře působit a jednoduše
lépe vypadat než obrázky různě ořezané.

Na paměti je také potřeba mít, kde se reklama zobrazí. V seznamu
příspěvků se zobrazí více textu než v postranním panelu. Pokud si na
umístění reklamy nedáte pozor, tak se mnohdy zobrazí pouze část
sdělení, nebo text v grafice velmi malý a člověk, který tuto reklamu
uvidí může být mírně zmaten.

5. Obecné cílení
Zabijákem některých reklam je právě obecné cílení, a to z toho
důvodu, že se někteří snažit prodat jednoduše všem - nebo si
minimálně myslí, že jejich zboží nebo produkt je pro každého. Podle
toho také následně přistupují k cílení reklam.
Díky obecnému cílení je pro mnohé lidi daná reklama nerelevantní,
což přináší menší míru prokliku a tím i vyšší cenu za jednotlivé
prokliky či konverze.

Obecné cílení:

Dalším neduhem je cílení na přátele lidí, kteří dali like vaší stránce.
Kdo jsou vlastně tito lidé? Jaké mají zájmy? Odpovězte si sami, jestli
máte stejné zájmy jako Vaši přátelé nebo jaký průnik těchto zájmů
může být.

Ano, je krásné vidět u příspěvku, že mu dal like někdo z přátel, ale
bude takovýto člověk mít opravdu o dané téma zájem? Není možné

skupinu lidí, která bude mít o dané téma zájem oslovit pomocí
jiného cílení? Vězte, že je. A je to mnohem více efektivní!

Cílení na přátele lidí co vám dali like:

6. Zjednodušení tvorby reklam?
Facebook na mnoha místech nabízí využití reklamy. Hned, jak
založíte svoji stránku, Vám nabídne její propagaci. To samé, když
vytvoříte příspěvek nebo jste jako správce na stránce a procházíte již
zveřejněné příspěvky.

Výzvy k propagaci:

Tyto výzvy vedou však pouze k omezenému nastavení daných
formátů reklam, kde vždy nějaká funkce chybí. Získáte tak možná
nějaký čas - tvorba vlastní reklamy bude pravděpodobně rychlejší,
ale efektivita reklamy vytvořená přes Správce reklam nebo nejlépe
Power editor bude vždy lepší.

Omezené nastavení:

7. Využití vlastních zdrojů
Mnoho marketérů zapomíná na využití vlastních zdrojů pro cílení
svých reklam. Co mám na mysli? Jedná se o efektivní využití dat,
která již jsou k dispozici.
Pro cílení reklam jde například využít vlastní emailová databáze.
Můžete tak vyloučit z reklam klienty, kteří již daný produkt zakoupili,
nebo právě na své klienty zacílit reklamu s novým produktem.

Tvorba okruhů uživatelů pro cílení:

Druhou technikou je využití remarketingu, kdy po zavedení kódů na
Váš web budete moci reklamy zacílit na návštěvníky jednotlivých
webových stránek a tím je přivést zpátky za účelem splnění daného
cíle.

Remarketingové seznamy:

Ze seznamů lidí, které máte ve své emailové databázi nebo navštívili
Váš web, jdou vytvořit podobné seznamy - looklike, do kterých
Facebook zařadí lidi s podobnými zájmy. Určíte si, jak moc podobné
tyto zájmy mají být a vše ostatní vyhodnotí sám Facebook.

Jak to tedy vše dělat správně a vyvarovat se tak chyb, které zmiňuji?
Připravil jsem pro Vás mini checklist, který Vám pomůže na nic
nezapomenout a vše mít v pořádku pro co nejvyšší míru efektivity
Vašich reklam.
Vlastní checklist najdete na následujících dvou stránkách - můžete si
jej tak vytisknout a pracovat s ním samostatně vždy, když budete
spouštět nový projekt a placenou reklamu.

Checklist
1. Mám nastaveno měření na mém webu
- vyhodnocuji, kolik lidí přijde na můj web, kolik mi zanechá
na sebe kontakt a kolik lidí provede vlastní nákup a v jaké
výši

2. Definoval/a jsem si jasný cíl
- určil/a jsem si jakou akci/konverzi na mém webu nebo
Facebook stránce mají návštěvníci udělat a jaký formát
reklamy použiji

3. Odkazuji na relevantní přistávací stránky
- reklamy směřuji na stránky, které přímo navazují na
sdělení v reklamním textu - nenutím návštěvníky ke
zbytečným proklikům a dalšímu hledání

4. Používám správný formát obrázků a textů
- použil/a jsem správné velikosti obrázků pro daný typ
reklamy a zkontroloval/a jsem zobrazení reklamy na
místech, kde se reklama bude zobrazovat a také na
jednotlivých zařízeních

5. Cílím efektivně
- cílím na relevantní okruhy lidí a tím zvyšuji míru prokliku
jednotlivých reklam a snižuji cenu za jednotlivé akce

6. Nezjednodušuji si práci na nesprávném místě
- pro správu reklam používám v základu Facebookového
Správce reklam nebo nejlépe přímo Power editor.

7. Využívám vlastní zdroje
- používám pixely na svém webu a následně využívám
možnosti remarketingu pro opětovné přivedení návštěvníků
zpět na web - blíž k provedení finální konverze

Děkuji, že jste dočetli až sem. Využijte tento seznam fatálních chyb
pro sebe a vyvarujte se toho, aby se některé z těchto chyb objevily i u
Vašich reklam.
V případě jakýchkoli dotazů nebo kdyby vás směrem k těmto
fatálním chybám něco napadlo, tak mi neváhejte napsat na můj
email michal@kolami.cz

Zůstaneme v kontaktu ;)

Michal Kolář
Autor eBooku

