
20 soļu Facebook

reklāmas audits

Novērtē savu Facebook reklāmas stratēģijas
kvalitāti mazāk kā 15 minūtēs un atklāj jaunas
iespējas, kā palielināt uzņēmuma pelņu



Facebook reklāmas audits

1. Uzņēmumam ir izveidots Facebook reklāmas konts

2. Uzņēmuma mājas lapa ir ievietots Facebook Pixelis

3. Ir ieviesta konversiju (pirkumu, reģistrāciju, lejupielāžu u.t.t.) izsekošana

4. Ir skaidri zināms, cik lielu peļņu ienes katra Facebook reklāmas kampaņa

5. Tiek testēti dažādi parametri (auditorijas, Placement'i,  ut.t.) reklāmgrupas (AdSet) līmenī

6. Dažādi Placement'i  (Newsfeed, labā kolonna, Instagram u.t.t.)tiek izdalīti dažādās reklāmgrupās.

7. Tiek testēti dažādi attēli un reklāmteksti Ad Set  (reklāmas) līmenī.

8. Tiek izmanotas vairākas kampaņas, kas strādā paralēli

9. Tiek izmantots retārgetings, lai virzītu cilvēkus pa lietotāja ceļu (funeli)  pretim pirkumam

10. Tiek izmantoti URL parametri, lai varētu kampaņu efektivitāti analizēt Google Analytics platformā

11. Tiek izmantots retārgetings cilvēkiem, kas pameta "grozu" un nepabeiza pirkumu vai reģistrāciju

12. Tiek vāktas cilvēku e-pasta adreses

13. Tiek izmantotas Facebook messenger reklāmas, lai uzrunātu lietotājus Facebook mesendžerī

14. Tiek izmantota iespēja augšupielādēt e-pastu sarakstu un rādīt reklāmu konkrētiem cilvēkiem

15. Tiek izmantotas Lookalike auditorijas

16. Tiek izmantotas pielāgotās atskaites (Customized Columns), lai analizētu kampaņu efektivitāti

17. Tiek izmantota Breakdowns funkcija, lai analizētu specifiskus kampaņu parametrus

18. Tiek izmantots Automated Rules, lai atvieglotu kampaņu pārvaldīšanu un optimizāciju

19. Mājaslapā ir ieviesti konversiju notikumu skripti (ViewContent, AdToCart, Lead, Purchase u.t.t.)

20. Tiek izmantots Google Tag Manager, lai pārvaldītu konversiju skriptus bez IT palīdzības



Rezultātu apkopošana

Pēcvārds

Saskaitiet, cik punktiem atbilst Jūsu uzņēmuma Facebook lapa & reklāmas konts un

ierakstiet to pelēkajā lauciņā. Aprēķiniet rezultātu un apskatiet ieteikumus & novērtējumu .

5 - 30 %

Tiek izmantota ļoti neliela daļa no visām Facebook iespējām. Facebook kļūst par arvien

spēcīgāku pārdošanas kanālu. Sāciet pievērst tam vairāk uzmanības!

35 - 60 %

Tiek izmantotas Facebook pamatiespējas pieņemamā līmenī. Ieteicams sākt padziļinātāk

strādāt ar Facebook reklāmas iespējām (konversiju uzskaiti, Lookalike auditorijām u.c.)

65 - 80 %

Tiek izmantota liela daļa no Facebook reklāmas iespējām. Ieteicams fokusēties uz stratēģiskas

sistēmas izveidi, darbu ar Google Tag Manager, padziļinātu datu analīzi u.c.

85 - 100 %

Tiek izmantotas advancētas Facebook reklāmas iespējas. Ieteicams fokusēties uz dažādu

Facebook funeļa struktūru testēšanu un optimizāciju, dažādu reklāmas parametru testēšanu.

x 5% = ___%

P.S. Izmantojiet šo auditu, lai izvērtētu:

sevi - saprotiet lauciņus, kuros esiet spēcīgi un kuri vēl jāaug;

savus klientus - novērtējiet viņu situāciju un sniedziet atbilstošus ieteikumus;

pakalpojumu sniedzējus - novērtējiet pakalpojuma kvalitāti, kuru saņemat.

P.P.S. Rezultātiem ir indikatīvs raksturs.

Ceram, ka audits ļaus novērtēt sevi un saprast, kuros virzienos attīstīt savu Facebook stratēģiju,

lai palielinātu uzņēmuma peļņu un piesaistītu jaunus klientus ar Facebook platformas palīdzību.

Jautājumiem:

audits@meistariba.lv

http://www.meistariba.lv/?utm_source=audits
http://www.meistariba.lv/?utm_source=audits

