
PICASSO ADS

TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII ÎNAINTE SĂ FACI CAMPANII DE
PROMOVARE ÎN FACEBOOK ADS

CAPITOLUL 0. Dicționar de ad-cereză

Business Manager - Platforma din care gestionezi toate reclamele tale și

bugetele.

Pixel- este un cod sursă ce poate fi pus la tine pe site și te va ajuta să obții

informații despre vizitatori tăi. Cu ajutorul lui, vei putea crea audiențe

personalizate și vei măsura rezultatele campaniilor.

Campanie -  conţine seturi de reclame şi reclame.
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Obiectivele campaniei - acțiunea pe care dorești să o facă utilizatorii

atunci când văd reclamele tale. De exemplu, dacă dorești să afișezi site-ul

web persoanelor care sunt interesate de afacerea ta, poți crea reclame ce au

ca obiectiv trafic.

Strategie de licitare - felul în care doreşti ca Facebook să liciteze în

cadrul licitaţiei, în funcţie de obiectivele privind costul şi optimizarea

pentru livrarea reclamelor.
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Limita de cheltuieli a campaniei -  îți permite să stabilești o sumă

maximă care urmează să fie cheltuită pentru o campanie. Campania nu mai

rulează dacă se atinge limita ei de cheltuieli.

Ad set - un grup de reclame care împart acelaşi buget, acelaşi program,

aceleaşi criterii de optimizare a livrării şi aceleaşi criterii de ţintire.

Reclamă - reclama propriu zisă pe care o vor vedea oamenii în feed.

Creative - poza pe care îl vor vedea oamenii în feed atunci când dau de

reclama ta.

CTA - Butoanele de apel la acțiune (CTA) te ajută să direcționezi utilizatorii

să cumpere, să facă o programare etc.
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CPC - Se referă la prețul pe care îl vei plăti pentru un vizitator al

website-ului tău

CPA - Costul mediu pentru fiecare achiziţie

CPL - Costul pe care îl plătești pentru un lead – persoana care și-a

exprimat interesul pentru produsele sau serviciile pe care le oferi, urmând

ca acest lead sa îl transformi în client.

CPM - Costul mediu pentru 1.000 de afişări.

CTR - Raportul care arată frecventă cu care utilizatorii vad anuntul postat

de tine și dau click pe el.  Ex: dacă ai obținut 7 click-uri din 1000 de afișări

rezulta un CTR de 0.7%

Frecvența - Numărul mediu de vizualizări ale reclamei tale de către fiecare

utilizator.

Custom Audience - Audiențele personalizate sunt folosite în campaniile

de retargeting pentru a te ajuta pe tine să te adresezi doar acelor persoane

care au interacționat cu tine.
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Lookalike Audience - Audiențele asemănătoare sunt create de Facebook

pentru a te ajuta pe tine să te adresezi unor grupuri de persoane care

seamănă (sau sunt asemănătoare) cu o audiență care a interacționat deja cu

afacerea ta.

ABO - Strategia prin care setezi un buget la nivel de set de reclamă și

modifici acel buget de unul singur, în funcție de performanțele setului de

reclamă.

CBO - Strategia prin care setezi un buget la nivel de campanie și lași

Facebook-ul să distribuie acel buget în funcție de performanțele fiecărui set

de reclamă.

ROAS - Este un acronim pentru „return-on-advertising-spend. ROAS.

Return On Advertising Spend = venituri/costuri *100 in procente
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Retargeting - strategia prin care te adresezi unui număr de persoane care

au interacționat deja cu pagina ta sau cu site-ul tău.

Buget - Suma maximă pe care doreşti să o cheltuieşti cu seturile de

reclame sau campaniile într-o zi.

A/B Testing - Este o metodă de testare, prin care se urmărește

comportamentul utilizatorului, bazat pe versiunea pe care a vazut-o. În

mod normal, versiunea (A) este design-ul existent, iar versiunea (B) este

partea de testare care cuprinde un element schimbat. După un test A/B vei

putea să-ți dai seama care este versiunea câștigătoare a unei reclame.
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Placements - locurile în care va rula reclama ta
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CAPITOLUL 1. Politiciile Facebook

La fel cum fiecare om are propriile reguli la el în casă, așa și Facebook are

propriile reguli când vine vorba de promovare.

Motivele pentru care Facebook respinge o reclamă sunt următoarele:

- Conținut pentru adulți

- Vânzarea sau consumul de droguri

- Promovarea jocurilor de noroc

- Vânzarea de arme, muniții sau explozibili.

De asemenea Facebook s-ar putea să îți respingă reclamele dacă ai o

farmacie online sau un site de dating.

Dar, cum nu va fi cazul să promovezi așa ceva atunci nu ar trebui să-ți faci

griji. Nu?! Nimic mai greșit.

Iar asta ne duce la cele mai comune 3 motive pentru care s-ar putea să îți fie

respinsă reclama. Și anume:

1. IMPLICĂ ATRIBUTE PERSONALE

,,Anunțurile nu pot afirma sau implica, direct sau indirect, faptul că

cunoașteți caracteristicile personale ale unei persoane. Aceasta includ

numele, rasă, originea etnică a unei persoane, orientarea sexuală,

dizabilitatea fizică sau psihică sau starea medicală, starea financiară și

multe altele. De asemenea, nu puteți atrage atenția asupra imperfecțiunilor

percepute.

Haide să luăm și un exemplu ca să-ți fie mai ușor să înțelegi:
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Ai diabet? - GREȘIT (implică probleme legate de sănătate)

Tratament nou pentru diabetici apărut în România - CORECT

Ce spun alți părinți despre X - GREȘIT (afirmă faptul că știi că

persoana targetată este un părinte)

Ce spun părinții despre X - CORECT

2. IMPLICĂ PROMISIUNI FALSE SAU ÎNȘELĂTOARE

,,Anunțurile dvs. de pe Facebook și Instagram nu pot conține revendicări

sau conținut fals, fraudulos sau înșelător. Orice afirmații pe care le faceți

trebuie să fie justificate în mod adecvat."

De exemplu:

Fă 1000$ în 30 de zile - GREȘIT

Transformă-ți hobby-ul într-o sursă de venit secundară -

CORECT

Pierde 10 kg în 10 zile sau mai puțin - GREȘIT

Construiește-ți un corp care întoarce priviri - CORECT

3. IMAGINI INADECVATE

,,Reclamele nu trebuie să conțină imagini de tip Before&After sau care

prezintă rezultate neașteptate sau improbabile. De asemenea, conținutul

reclamelor nu trebuie să fie sexual, violent sau șocant"

O imagine care prezintă aceeași persoană mult mai slabă decât

ar fi posibil - GREȘIT

O imagine cu o persoană liniștită care aleargă pe o bandă de

alergat / în sala de forță - CORECT
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CAPITOLUL 2. Facebook Pixel

Pixelul Facebook te ajută să cuantifici acțiunile clienților, să construiești

audiențe și să obții acces la instrumente de optimizare.

Când are loc o acțiune pe site-ul tău web (de exemplu, când o persoană

adaugă un articol în coș), pixelul tău Facebook se declanșează și

înregistrează acțiunea ca eveniment.

Însă, ca aceste lucruri să se întâmple trebuie să setezi un eveniment de

conversie.

Adăugând evenimente de conversie vei putea  înțelege parcursul clienților

tăi. De la vizualizările paginilor de produse până la achiziție, vei putea să

măsori performanțele reclamelor și să optimizezi reclamele pentru ceea ce

contează cel mai mult pentru afacerea ta.

Poți seta un număr de 8 evenimente de conversie, însă cele mai importante

sunt următoarele patru, așa că înainte să faci orice altceva, asigură-te că

acestea sunt setate bine:

- PageView

- Client potențial

- Adăugare în coș

- Achiziție
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CAPITOLUL 3. Campanii

Campania este locul în care se grupează toate seturile de reclame și

reclamele. Sau așa cum îi place lui Paul să spună: ,,campania este o casă, iar

seturile de reclame și reclamele sunt camerele casei, implicit mobila".

În ceea ce privește obiectivele campaniei, sunt patru obiective pentru

reclamele pe Facebook pe care le recomandăm și care considerăm că sunt

cele mai eficiente. Și anume:

1) Trafic,

2) Interacțiuni (Engagement),

3) Vizionări Video (Video Views),

4) Conversii (Conversions)

Deși mai sunt și alte tipuri de obiective din care poți să alegi, acestea sunt

irelevante pentru tine.

1.CONVERSII

Vrei să optimizezi campania pentru un tip de conversie foarte, foarte

specific?  Vânzare de produs, înscrieri la newsletter, înregistrare pentru un

curs sau chiar un webinar? Atunci acest obiectiv este cel care te va ajuta cel

mai mult să-ți atingi obiectivele.

Iată câteva lucruri pe care ar trebui să le ai în vedere:

1) Asigură-te că optimizezi pentru evenimentul de conversie potrivit.

(Dacă vrei să se înscrie la webinar, alegi client potențial și nu altceva)

2) Dacă optimizezi pentru conversii, vei plăti în funcție de numărul de

afișări al reclamei.

3) Conversiile ar trebui să se bazeze pe audiențe mai calde care știu cine

ești și ce reprezinți.

4) Nu subestima audiențele bazate pe interese sau cele asemănătoare,

ele s-ar putea să funcționeze cel mai bine dacă ești la început sau dacă

ai un produs ieftin și ușor de explicat.
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2. TRAFIC

Obiectivul TRAFIC este una dintre cele mai populare și mai utilizate opțiuni

din listă.  Scopul acestui obiectiv este de a trimite utilizatorii pe o pagină

aleasă de tine.

Tipul acesta de obiectiv este de obicei utilizat pentru a oferi utilizatorilor

mai multe informații despre produsul, serviciul sau evenimentul promovat.

Acest obiectiv nu are legătură nici nu conversiile, nici cu obținerea

adreselor de e-mail. Este vorba pur și simplu despre click-uri. Vrei ca

oamenii să dea click pe website-ul sau articolul tău.

Acest tip de reclamă se folosește pentru campaniile de construire a

audiențelor. Dacă tu ai un website nou, și nu ai niciun vizitator, faci o

campanie de trafic iar apoi retargetezi acele persoane care au dau click pe

link și le vinzi un produs anume.

La acest tip de campanie, ai patru opțiuni diferite pentru optimizare:

vizualizări ale paginilor de destinație, clicuri pe linkuri, afișări și impact
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unic zilnic. Recomandarea noastră este să optimizezi pentru Vizualizări ale

paginii de destinație pentru că aceasta îți va aduce oameni care au

probabilitate mai mare de a rămâne pe acea pagină de destinație.

3.VIZIONĂRI VIDEO

Reclamele video au un potențial enorm pe Facebook și pot produce

rezultate excepționale pentru că Facebook afișează reclamele persoanelor

care sunt mai predispuse să vizualizeze clipuri video.

Cel mai atractiv lucru la reclamele video este că poți  construi o audiență

personalizată din oamenii care-ți urmăresc clipurile video.  Poți chiar să

triezi acel public în funcție de cât au vizionat din clipul tău (50%, 75%,

95%,) și astfel vei putea înțelege cât de interesați sunt și poți veni cu

reclame potrivite pentru ei.
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Atenție: Nu orice clip video trebuie promovat într-o campanie de

genul acesta, ci doar videouri în care vorbești despre tine sau

brandul tău, fără să vinzi ceva anume.

4.INTERACȚIUNI

Reclamele de interacțiuni nu sunt bune pentru conversii, însă sunt grozave

pentru stabilirea unei validări. Cu acest obiectiv, Facebook îți va plasa

reclama audiențelor care sunt cele mai predispuse să interacționeze cu

conținutul tău prin reacții, comentarii sau distribuiri.

Aceste campanii funcționează bine pentru a crea dovezi sociale puternice

pentru conținutul organic. De exemplu, dacă ai o postare performantă, te

poți folosi de dovada socială deja existentă (like-uri, comentarii și

distribuiri) pentru a atrage un număr și mai mare de urmăritori.

De asemenea, acest tip de reclamă ajută la construirea unei audiențe pe

care o poți retargeta mai târziu.
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CAPITOLUL 4. Seturi de reclame

Seturile de reclame sunt niște grupuri de reclame care partajează setări

despre CUM, CÂND și UNDE să ruleze o reclamă.

Pe scurt, ceea ce alegi la nivel de set de reclamă se aplică tuturor reclamelor

componente. De exemplu, dacă setezi ca audiența ta să fie formată din

femei 25-34 de ani interesate de dezvoltare personală, toate reclamele din

acel set de reclamă vor ajunge doar la acele persoane selectate.

La nivel de seturi de reclame ai 4 părți componente de care trebuie să ții

cont.  Și anume:

- Bugetul

- Programul

- Poziționarea

- Strategia de licitare

1. BUGETUL

Primul pas al configurării unui ad set  „Buget și programare” este să alocați

un buget pentru campania ta. Fii foarte atent la pasul acesta pentru că

alegerea bugetului potrivit  este esențială pentru succes.

Facebook îți oferă două opțiuni de bugetare:

1. Buget zilnic - Facebook cheltuie o sumă fixă în fiecare zi.

Atenție!  În unele zile, când Facebook observă oportunități cu

potențial ridicat, acesta poate cheltui cu până la 25% mai mult

decât bugetul tău zilnic (și apoi reduce cheltuielile în zilele cu

potențial scăzut). Așa că nu îți fă griji, este complet normal.
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2. Buget pe viață - Facebook va împărți bugetul total al campaniei mai

mult sau mai puțin uniform între 2 date setate de tine. Dacă stabilești un

buget pe viață, Facebook îți va cere data în care vrei să înceapă să ruleze

setul de reclamă și data în care vrei să se termine, astfel încât să poată

calcula cheltuielile medii pentru fiecare zi.

Noi recomandăm să setezi un buget zilnic și o durată nelimitată, astfel încât

să puteți modifica ulterior dimensiunea bugetelor zilnice și să întrerupi

setul de reclamă ori de câte ori dorești.

2. PROGRAMUL

În acest caz Facebook îți permite să alegi o un interval anume în care vrei

să-ți ruleze reclamele tale. Dar de cele mai multe ori, Facebook știe mult

mai multe despre clienții tăi decât știi tu așa că e bine să nu setezi nimic și

să lași by default.
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3. POZIȚIONAREA

Când creezi o reclamă, aceasta poate apărea în oricare dintre aplicațiile și

serviciile Facebook.

Cu această opțiune poți să alegi manual locurile în care dorești să-ți afișezi

reclamele sau poți permite Facebook să le afișeze în locurile în care au cele

mai mari șanse pentru performanțe optime (poziționări automate).

În principiu și această opțiune o lași by default cu excepția în care vrei să

faci o campanie de trafic/interacțiuni doar pentru Instagram (ceea ce e

recomandabil pentru că costurile sunt foarte mici în situația asta).

4. STRATEGIA DE LICITAȚIE

Cel mai mic cost reprezintă una dintre cele mai bune strategii de licitație

ale sistemului Facebook.
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Pe scurt atunci când folosești această strategie, Facebook va încerca să

obțină cele mai multe rezultate posibile pentru bugetul tău.

De exemplu, dacă vrei să înscrii oameni la un webinar, poți folosi strategia

de licitație cu cel mai mic cost pentru a obține un număr cât mai mare de

persoane înscrise.

O altă strategie des folosită este aceea cu limită de cost. Asta înseamnă că

limitezi costul rezultatelor pentru care optimizezi.

De exemplu, dacă vrei să optimizezi pentru achiziții, poți să setezi o limită

de cost drept cost maxim per achiziție pentru a rămâne pe profit.

Dacă luăm drept exemplu cartea  ,,Lasă Vrăjeala'', costul per achiziție al

cărții ar trebui să fie 16-18 lei pentru a fi profitabili. Setând o limită de cost

la 17 lei, îi spui lui Facebook că aceea e suma maximă pe care o poți accepta

pentru o achiziție.

De asemenea, la această strategie trebuie să setezi un buget considerabil

mai mare. Faci asta pentru că odată ce se atinge limita de cost, setul de

reclame nu mai cheltuie bani. Așa că pe parcursul zilei, vei rămâne doar cu

câteva seturi de reclame pornite.

Atenție! Strategia cu limită de cost nu se folosește la produsele

scumpe, din simplul fapt că bugetul trebuie să fie mai mare decât

limita.
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CAPITOLUL 5. Audiențe:

1. AUDIENȚA PERSONALIZATĂ

Audiența personalizată este formată din persoane „care au o relație cu

afacerea ta, indiferent dacă sunt clienți existenți sau doar persoane care au

interacționat cu afacerea ta pe Facebook sau pe alte platforme"

Deși sunt mai multe metode prin care poți creea o audiență personalizată,

doar 3 tipuri de audiențe personalizată sunt eficiente, și anume:

1) După o listă de clienți – trebuie să încarci un fișier .csv cu adrese de

e-mail și numerele de telefon pentru a crea audiența.

2) După traficul de pe site-ul web – cu ajutorul Facebook Pixel, poți să

creezi audiențe cu persoanele care au intrat pe site-ul tău sau care au făcut

anumite acțiuni (au adăugat produsul în coș, și-au lăsat adresa de e-mail

etc);

3) După interacțiuni – poți să creezi o audiență cu persoanele care au

interacționat cu conținutul tău pe Facebook și Instagram. Ai la dispoziție

mai multe variante: interacțiune cu pagina, vizualizări de video, interacțiuni

pe Instagram etc.
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Informații suplimentare:

1) Cu cât o audiență personalizată este mai mică cu atât frecvența este mai

mare.

2) Frecvența pentru o audiență personalizată este în medie 7. Așa că nu

trebuie să-ți faci griji în privința aceasta.

3) Dimensiunea minimă a audienței campaniei este de 300 de membri. Iar

campania va începe automat să se livreze după ce audiența a atins

minimum 300 de membri.

4) Nu recomandăm să pui mai mult de 25 lei buget într-o audiență

personalizată dacă ești la început cu promovarea pe Facebook

2. AUDIENȚA ASEMĂNĂTOARE

Audiența asemănătoare reprezintă o modalitate de a te adresa utilizatorilor

noi care prezintă șanse să fie interesați de afacerea ta, deoarece se

aseamănă cu cei mai buni dintre clienții tăi existenți.

Ca să creezi o Audiență asemănătoare, trebuie să alegi o audiență sursă (o

audiență personalizată creată pe baza informațiilor extrase din pixel, a

informațiilor din aplicația de mobil sau a fanilor Paginii tale).

O audiență asemănătoare are dimensiuni variabile. Începând cu 1% și

terminând cu 10%. Poți alege dimensiunea unei audiențe asemănătoare în

timp ce o creezi.
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Audiențele mai mici se potrivesc mai bine cu audiența sursă (până în 4%) în

timp ce o audiență mai mare mărește impactul potențial, dar reduce gradul

de asemănare dintre audiența asemănătoare și audiența sursă.

Noi recomandăm ca audiența sursă să aibă între 1.000 și 50.000 de

persoane. Însă, calitatea sursei este și ea importantă. De exemplu, dacă o

audiență sursă este alcătuită din cei mai buni clienți ai tăi, nu din toți

clienții, este posibil să obții rezultate superioare.

Informații suplimentare:

1) Audiența asemănătoare va conține doar persoanele din țara/țările pe

care le selectezi în timpul creării.

2) Audiența sursă trebuie să conțină cel puțin 100 de utilizatori dintr-o

singură țară pentru a putea fi folosită ca bază pentru o audiență

asemănătoare.

3) Poți să creezi până la 500 de audiențe asemănătoare pe baza unei

singure audiențe sursă.

4) Persoanele din audiența sursă vor fi excluse din audiența asemănătoare,

cu excepția cazului în care folosești un pixel pe post de audiență sursă.

5) Poți folosi mai multe audiențe asemănătoare în același timp pentru un

singur set de reclame.

3. AUDIENȚA SALVATĂ

Audiența salvată este o audiență rece, fiind alcătuită, în general, de

persoane care încă nu au informații despre afacerea ta și serviciile pe care le

oferi.

Acest tip de audiență te ajută să faci targetarea după anumite criterii:

1) locație – alege locațiile care te interesează (țară, județ, zonă, oraș etc);

2) vârstă – alege „intervalul” de vârstă care te interesează pentru

promovarea serviciilor tale;

PAUL MELINTE & MITITELU RAUL



3) sex – poți să targetezi doar femei, doar bărbați sau ambele sexe, în

funcție de serviciile promovate;

4) limbi – poți să creezi o audiență cu persoane care vorbesc anumite

limbi care te interesează. Spre exemplu, realizezi o reclamă pentru turiștii

din București, e clar că trebuie să alegi vorbitori de limba engleză;

5) criterii de țintire detaliate – poți să incluzi sau să excluzi persoane

în funcție de date demografice, interese și comportament.

Atenție! Dacă ești la început cu promovarea pe Facebook acest

tip de audiență nu trebuie să-ți lipsească.
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CAPITOLUL 6. Anatomia unei reclame pe Facebook

Orice reclamă propriu-zisă pe care va trebui să o faci are în componența sa

5 elemente:

1. AD COPY / TEXTUL RECLAMEI

Aici este copy-ul propriu zis. Un lucru important aici este modul în care

începi reclama. Oamenii vor vedea doar primele 3 rânduri așa că trebuie să

fii suficient de convingător pentru a-i face pe oameni să apese pe ,,Vezi mai

multe…''

2. CREATIVA / CLIPUL VIDEO

Probabil cel mai important aspect al unei reclame. Pentru campaniile de

trafic sau interacțiuni sunt foarte potrivite caruselele în timp ce pentru

conversii o simplă imaginea este cea câștigătoare.

Cercetătorul Jonah Berger a descoperit că bannerele / clipurile video care

au cel mai mare succes sunt cele care provoacă: uimire, entuziasm,

amuzament (umor), furie sau anxietate. Așa că încearcă să stârnești o

emoție încă din banner, iar apoi să o amplifici cu un copy potrivit.
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3. TITLUL RECLAMEI

Acesta este textul aflat exact sub creativa reclamei. BuzzSumo au studiat

peste 100 de milioane de reclame și au aflat că numărul de cuvinte optim

pentru a avea engagement maxim / reclamă este de 6-12 cuvinte.

4. DISPLAY URL

Aceasta este adresa web în care vor fi trimiși prospecții după ce apasă pe

butonul reclamei. Poți personaliza acest link doar din Wordpress (sau altă

platformă folosită)

5. BUTONUL DE ACȚIUNE

Aici ai o multitudine de variante din care poți alege. Însă din experiența

personală, am aflat că butonul ,,Cumpără'' este cel mai potrivit pentru o

audiență de retargeting iar butonul ,,Află mai multe'' pentru o audiență

lookalike sau bazată pe interese.
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CAPITOLUL 7. Cum să măsori rezultatele

Atunci când începi o strategie de promovare pe Facebook, este important
să știi exact care îți sunt obiectivele, pentru că indicatorii de performanță
vor fi în strânsă legătură cu aceste obiective.

Așa că haide să vedem care sunt cei mai populari indicatori pentru
măsurarea succesului și, ulterior, pentru urmărirea și optimizarea
campaniilor Facebook.

1. CTR

Rata de click-uri este unul dintre cei mai importanți indicatori ai eficienței
reclamelor tale. CTR-ul are un impact asupra scorului de relevanță și
reprezintă cât la sută din publicul tău țintă, dă click pe reclama ta.

Ca să-ți faci o idee, cu cât produsul este mai ieftin cu atât CTR-ul tinde să
fie mai mare. Este absolut normal ca o carte de 50 de lei să aibă un CTR
de 4%, în timp ce un curs de 1000 de lei să aibă un CTR de 1%

2. CPC

Costul per click înseamnă cât plătești pentru un click și este influențat
direct de către CTR. Cu cât CTR este mai mare, cu atât costul pe click va fi
mai mic.

Așa că este foarte important că anunțurile să fie cât mai relevante pentru
audiența targetată. Dacă vei face research îți vei putea da seama de ce
anume este atras clientul țintă și vei putea face texte și creative mult mai
potrivite pentru el.

Dacă vorbim strict de o campanie pentru conversii, ca să scazi CPC-ul
unor reclame ai mai multe variante:
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1. Folosești o poză stock (fără drepturi de autor) care să prezinte o
persoană asemănătoare cu clientul tău țintă (pentru asta va trebui să
te folosești de research)

2. Folosești un testimonial autentic de la un client (atenție, un
testimonial bun vorbește 90% despre transformarea pe care a avut-o
un client și 10% despre produsul tău și ce face el mai exact)

3. Folosești un printscreen dintr-o conversație cu un client mulțumit
drept banner (o conversație nu poate fi falsificată și asta face ca
oamenii să aibă mai multă încredere în tine)

Desigur că le poți combina pe toate acestea pentru o performanță cât mai
bună, dar cheia este testarea. Nu poți obține rezultate bune, dacă nu
testezi creative/ titluri / copy constant.

3. CPL

Costul pe client potențial / lead este suma în dolari pe care o plătești pentru
a achiziționa un client potențial. Dacă luăm drept exemplu un webinar
funnel, un lead înseamnă o persoană înscrisă la webinar.

Acest indicator din listă îl urmărești doar în cadrul unei campanii de lead-uri
(obiectivul campaniei: conversii ; eveniment de conversie: client potențial).

Care este CPL-ul potrivit? Depinde de 2 lucruri:
1. Gradul de noutate al lead magnetului : Dacă faci un webinar pentru

prima oară este o șansă mare ca CPL-ul să fie ieftin, până în 2-3 lei)
2. Gradul de interes al prospectului (persoană care nu a mai

interacționat cu tine sau afacerea ta) : Cu cât un webinar este mai
nișat, cu atât CPL-ul va fi mult mai mare.

Ca să îți calculezi mai bine costurile ar trebui să știi că CPL-ul nu ar trebui
să depășească sub nicio formă 5 lei. Chiar și cu rata de conversie foarte
ridicată, îți va fi destul de greu să ieși profitabil.
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4. CPA

Costul pe achiziție reprezintă suma de bani pe care o plătești pentru
fiecare rezultat. În cazul unei campanii pentru creșterea traficului, cât
plătești pentru click. În cazul unei campanii pentru conversii, cât plătești
pentru o vânzare.

În funcție de obiectivul campaniei tale, acțiunea poate să fie achiziție,
adăugare în coș, vizualizarea unui video, interacțiuni cu o postare și așa
mai departe.

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl faci este să îți pui toate
costurile pe o hârtie și să deci care ar fi CPA-ul potrivit pentru tine.

5. ROAS

Rentabilitatea totală a cheltuielilor cu reclamele (ROAS), rezultă din
achiziţiile de pe site-ul web. Această cifră fiind bazată pe valoarea tuturor
conversiilor înregistrate de pixelul Facebook.

Dacă cheltuiești pe reclame 250 de lei și obții o achiziție în valoare de 500
lei, atunci ai ROAS 2.

La fel ca și în cazul CPA-ului, trebuie să-ți pui cheltuielile pe hârtie și să
vezi care e ROAS-ul potrivit pentru tine. De exemplu, dacă ești în zona
fashion s-ar putea să ai nevoie de un ROAS de minim 5, în timp ce la
produse digitale / consultanță online dacă ai un ROAS 2 o să ai o
profitabilitate destul de bună.

6. CPM

Costul mediu per 1000 de afișări reprezintă cât vei plăti pentru ca reclama
ta să apară în feed la 1000 de oameni.
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Câteva lucruri care te-ar putea ajuta aici sunt următoarele:
- Audiența de retargeting are cel mai mare CPM din Facebook (40-50

lei / 1000 de afișări)
- Cu cât produsul este mai ieftin cu atât CPM este mai mic (un produs

de 50 de lei are un CPM de maxim 15 lei/ 1000 afișări)
- Cel mai mic CPM este dat de campaniile în care setezi ca

poziționarea să fie doar pentru Instagram. Însă aici, rata de conversie
este mult mai mică decât pe Facebook

- Campaniile care rulează într-o zi în care nu se lucrează sau în timpul
unui eveniment major (8 martie, Paște, Black Friday, Crăciun etc)
costă mai mult decât campaniile care rulează în perioadele din an cu
trafic mai redus.

7. Frecvență

Frecvența reprezintă de câte ori aceeași persoana vede reclama ta. Este
un indicator important de urmărit întrucât nu îți dorești că aceiași oameni să
vadă anunțurile tale de prea multe ori.

În cadrul unei audiențe reci (lookalike, interese) dacă frecvența este mai
mare de 3 (uneori chiar 2), este indicat să faci modificări la audiență (să o
lărgești).

În timp ce, în cadrul unei audiențe calde (retargeting) este destul de indicat
ca frecvența să fie în jur de 7 (chiar 8 în unele cazuri).

Acum că ai înțeles la ce trebuie să fii atent atunci când faci promovare pe
Facebook, e timpul să trecem la partea cea mai importantă: setarea
bugetelor și scalare.
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CAPITOLUL 8. Cum să setezi corect bugetele și cum să
scalezi

Un buget reprezintă suma de bani pe care vrei s-o cheltuiești pentru a le
arăta oamenilor reclamele tale. Este și un instrument de control al costurilor
deoarece te ajută să controlezi cheltuielile totale pentru un set de reclame
sau pentru o campanie.

Bugetul se aplică setului de reclame în întregime și NU se stabilește în
funcție de fiecare reclamă în parte. Așa că suma totală cheltuită cu o
campanie este influențată de suma de bani alocată fiecărui set de reclame.

Pentru a fi mai ușor de urmărit voi lua drept exemplu 2 tipuri de campanii:
- Campanie de lead-uri pentru promovarea unui webinar;
- Campanie de conversii pentru o lansate a unui produs digital.

1. CAMPANIE DE LEAD-URI PENTRU PROMOVAREA UNUI WEBINAR

Pentru a calcula bugetul necesar pentru acest tip de campanie trebuie să
știi înainte câte persoane vrei să-ți cumpere produsul, iar din asta vei afla și
de câte lead-uri ai nevoie.

Pentru a-ți fi mai ușor am creat un sistem de întrebări care să te ajute în
privința asta (în paralel am luat și un produs fictiv pentru că e mai ușor să
înțelegi dacă ai și un exemplu) :

1. Care este prețul produsului tău? : 499 lei
2. Câte persoane vrei să-ți cumpere produsul în cadrul webinarului? : 5

clienți
3. Câte persoane trebuie să vină la webinar pentru a vinde X numărul

de produse? (Tipic, rata de conversie este de 5% - numărul de
achiziții x 20) : 100 participanți

PAUL MELINTE & MITITELU RAUL



4. De câte lead-uri ai nevoie pentru ca să ai X participanți la webinar?
(În medie, rata de conversie este de 20% - numărul de
participanți x 5) : 500 lead-uri.

5. Câți bani trebuie să investesc ca să am X număr de lead-uri (În
medie, dacă webinarul este nou și interesant un lead o să te
coste 3 lei) : 1500 lei

Acum că știi exact de câte lead-uri ai nevoie și cât trebuie să investești e
timpul să treci la Facebook Ads.

Cea mai bună metodă prin care să începi o campanie de lead-uri este cu 5
seturi de reclame:

- Retargeting interacțiuni FB și IG / retargeting vizitatori site
- Lookalike 5% după interacțiuni FB și IG / vizitatori site
- Lookalike 5-10% după interacțiuni FB și IG / vizitatori site
- Interese combinate, specifice nișei tale.
- Broad

Fiecare set de reclame ar trebui să înceapă cu 25 de lei buget și să aibă în
componență 2 reclame.

După care, în funcție de performanțe vei opri reclame și vei testa creative
până când găsești versiunea optimă.

Setul de reclame care are performanțele cele mai bune într-o zi, este cel
căruia o să-i crești bugetul. Dacă un set de reclame nu performează bine
timp de câteva zile, îl oprești. Însă, îl înlocuiești cu un alt set de reclame.

Atenție! În ceea ce privește campania de lead-uri, bugetul nu crește
constant de la o zi la alta (la fel ca în cadrul unei lansări de produs) ci
crește constant până în ultimele 3 zile de promovare, iar apoi începe
să scadă încet.
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De ce se întâmplă asta? Pentru că, cu cât numărul de zile dintre
webinar și ziua se înscrie lead-ul este mai mică cu atât crește șansa
ca acesta să nu mai poată participa la webinar. (Din simplul fapt că
are deja planuri pentru atunci)

Pro Tip! Pe lângă seturile de reclame clasice, e recomandabil ca în ultimele
2 zile să faci un set de reclamă în care să retargetezi pe toți cei care s-au
înscris și să le aduci aminte de webinar.

Pro Tip! Pentru o campanie de lead-uri este recomandat să ai un produs
digital ieftin (30-50 lei) pe care să-l vinzi celor care s-au înscris. În felul
acesta îți recuperezi o parte din investiție înainte să ții webinarul și chiar
poți să investești mai mult în reclame decât ți-ai propus inițial.

2. CAMPANIE DE CONVERSII PENTRU LANSAREA UNUI PRODUS
DIGITAL

Pentru acest tip de campanie nu există un buget standard, pentru că
depinde foarte mult de prețul produsului și de cât de mulți bani poți investi
în reclamă.

Dar indiferent de asta, ar trebui să ai o structură de seturi de reclame
precum următoarea:

1. Retargeting la toate persoanele înscrise la webinar (sau care au
descărcat un ebook, dacă e cazul) - 20 - 50 lei / zi

2. Retargeting interacțiuni FB și IG 30 zile - 20 lei / zi
3. Retargeting interacțiuni FB și IG 365 zile - 20 lei / zi
4. Retargeting vizitatori site - 20 lei / zi
5. Interese combinate - 50 lei / zi
6. Lookalike 2% după înscriși webinar - 50 lei / zi
7. Lookalike 2% - 4% după înscriși webinar - 50 lei / zi
8. Lookalike 4% - 7% după înscriși webinar - 20 lei / zi
9. Lookalike 7% - 10% după înscriși webinar - 20 lei / zi
10. Broad - 50 lei / zi
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Fiecare set de reclame ar trebui să aibă 2 reclame x 2 creative. Iar pentru
retargeting (audiențele 1 - 4) ar fi recomandat să ai minim 5 reclame scrise,
iar în fiecare reclamă să rezolvi câte o obiecție pe care o are clientul tău.

Atenție! În acest caz, o mare parte din bugetul tău (30-50%) ar trebui
să fie cheltuită în ultimele 3 zile de lansare.

Pro Tip! Pragul în care se obțin conversii la reclamele de retargeting este
după 5-10 reclame văzute de aceeași persoană. Așa că încearcă să ții
frecvența între 5 și 10 pe toată durata campaniei.
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