Facebook
Ads

Wzmocnij swoje kanały online.
Odzyskaj dotychczasowych
i zyskaj nowych klientów!

Facebook Ads

Na start
Mogłoby się wydawać, że skoro FB to portal społecznościowy, wystarczy zamieszczać ciekawe treści, być
aktywnym w danej społeczności i Twoja firma lub marka będzie znana, lubiana. Nic bardziej mylnego! Facebook (jak i inne portale) to BIZNES, pamiętaj o tym. Wszystkie Twoje działania / aktywności na profilu powinny
być wsparte budżetem.

Ważne:

pamiętaj aby
nigdy nie korzystać z przycisków „PROMUJ” lub innych
podpowiedzi (dotyczących
promocji), jakie widzisz na
swoim profilu firmowym.
Znacznie lepiej i efektywniej
wydasz każdą złotówkę używając Facebook Biznes (potocznie zwanym Menadżerem Firmy lub FBAds).
Zatem czy FacebookAds jest
potrzebny? TAK, a właściwie
niezbędny!
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Od czego zacząć?
Na początku należy założyć tzw. Menadżera Firmy, zatem wejdź na stronę www.business.facebook.com
i kliknij „Utwórz konto”. Dalej postępuj zgodnie z intuicyjnymi wskazówkami. To będzie nadrzędne miejsce
do Twoich dalszych działań.

Do menadżera firmy powinieneś:
1. Utworzyć konto reklamowe – tu podajesz dane swojej firmy i podłączasz kartę płatniczą. W ten sposób
będziesz mógł otrzymywać faktury i „wrzucać” je w
firmowe koszty
2. Podłączyć stronę (lub strony) FB czyli swój profil
– w ten sposób będziesz mógł zarządzać stroną
właśnie poprzez menadżera oraz wspierać budżetem swoje aktywności

Jakie możliwości daje menadżer?
• Integrację z kontem na Instagramie
• Zobaczysz statystyki oraz alerty dotyczące profilu
• Do zasobów przydzielisz odpowiednie osoby, które
będą się nimi zajmowały
• Utworzysz i zgromadzisz grupy odbiorców, obrazy
oraz inne elementy, które posłużą do tworzenia reklam i postów strony
• Utworzysz swoje podstrony (sklepy) jeśli posiadasz
własną sieć i chcesz mieć wszystko pod jedną marką

Potrzebujesz więcej informacji? Zapytaj u źródła:
www.business.facebook.com/business/help/
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Piksel Facebook
Oczywistością jest to, że FB wie bardzo wiele o osobach
z niego korzystających. Tym samym nie ma problemu, aby wiedzieć co osoby zrobiły na Twoim profilu, jakie miałeś zasięgi, jakie są statystyki dotyczące Twoich treści. Jednak w większości
przypadków Twoje działania będą miały na celu przekierowanie
potencjalnych zainteresowanych do Twojej strony www lub aplikacji. To tam będą się działy ważne aktywności w postaci przeglądania danych miejsc czy nawet zakupu produktu. Pokażmy to
wszystko FB-owi!
Do tego służy dostępne narzędzie w menadżerze firmy, jakim jest
Piksel FB. Jest to nic innego jak własny kod śledzący (Twój indywidualny) który musisz umieścić na swojej stronie. Podobnie jak w
przypadku kodu GoogleAnalytics, prócz umieszczania śledzenia
na wszystkich stronach swojej witryny, możesz również określać
ważne dla Ciebie zdarzenia (konwersje). Mogą to być np. przeglądania danej podstrony lub umieszczenie produktu w koszyku.
Po co to wszystko? Na tej podstawie będziesz mógł zbudować
grupę osób, które wykonują na Twojej stronie www docelowe akcje, a od tego już tylko krok by poszukać i reklamować się wśród
podobnych do nich. Świetne co?
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Reklama a cel
Każda firma ma zupełnie inne cele, jedni chcą by jak najwięcej się o nich mówiło, a jeszcze inni by jak
najwięcej było zdarzeń typu „zapytanie ofertowe”. Narzędzie jakim jest Menadżer Reklam daje wybór
pomiędzy wieloma celami pogrupowanymi na 3 główne:

1. Świadomość – jeśli zależy tobie na zasięgu, na tym by jak najwięcej osób zobaczyło
Twój post, lub by często powtarzać się i tkwić w głowach Twojej grupy docelowej
a.

Rozpoznawalność marki - zwiększ rozpoznawalność marki, docierając do osób,
które z większym prawdopodobieństwem będą nią zainteresowane

b.

Zasięg - wyświetl reklamy maksymalnej liczbie osób

2. Działania – gdy interesuje cię działanie odbiorcy, by wszedł z Tobą w konwersację,
by wyraził opinię lub by przenieść jak najwięcej osób do Twojej witryny www
a.

Ruch - skieruj osoby do miejsca docelowego, takiego jak strona www,
aplikacja lub rozmowa w Messengerze

b.

Aktywność - uzyskaj reakcje na posty lub zyskaj polubienia strony

c.
d.

Instalacje aplikacji - zachęć do zainstalowania Twojej aplikacji
Wyświetlenia filmu - zachęć do obejrzenia materiału wideo

e.

Pozyskiwanie kontaktów - pozyskaj kontakty do potencjalnych nabywców
(np. e-mail, telefon) od osób zainteresowanych Twoją marką lub firmą

f.

Wiadomości - skłoń do wysyłania wiadomości w Messengerze
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c.d. Reklama a cel
3. Konwersja – najbardziej zaawansowane kampanie,

które koncentrują się na Big Data i znajdują odpowiednie osoby
a.

Konwersje - zachęcaj do podejmowania pożądanych działań
w Twojej witrynie lub aplikacji albo w Messengerze

b.

Sprzedaż z katalogu - utwórz reklamy, które automatycznie wyświetlają
produkty z katalogu na podstawie grupy odbiorców

c.

Ruch w firmie - zachęć do osobistych odwiedzin firmy,
wyświetlając reklamy osobom w pobliżu

Teraz już wiesz, że profil na FB to tylko wierzchołek góry lodowej,
a cała „zabawa” i biznes zaczyna się tu, w FacebookAds.

Powodzenia!

Mamy nadzieję,
że ten materiał okazał się
dla Ciebie przydatny!
To piąty z serii sześciu artykułów, dzięki którym pobudzisz swój biznes w świecie online!
A już w przyszłym tygodniu tajniki Google Ads!
Dodawane w tygodniowych odstępach, tematy znajdziesz >> tutaj <<, a będą to:

WIZYTÓWKA GOOGLE

STRONA WWW

GOOGLE ANALYTICS

SOCIAL I DLACZEGO FB

FACEBOOK ADS

GOOGLE ADS

Czy warto?

Cel

Kim są i co robią?

Analizy

Czy rzeczywiście potrzebny?

Odpowiadasz na zapytania

Co zyskasz dzięki

UX

Optymalizacja ustawień

Fanpage czy strona na FB?

Piksel

Czy tylko wyszukiwarka?

profesjonalnej wizytówce?

Jak to widzi Google?

Grupy odbiorców

Strategia

Reklama, a cel

SEO – podstawy

Zasady

