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• Co-fondator Gun Media, agenție de performance marketing online specializată în

Pay Per Click și SEO

• Coordonez strategiile de marketing online integrat în cadrul Gun Media

• Consultant în marketing online de peste 11 ani cu background solid pe creșterea

magazinelor online.

• Am coordonat sau contribuit la dezvoltarea campaniilor de marketing online

pentru branduri precum: Cupio, Neakaisa, Planteco, Ida, Gift Solutions ,

Secom, Metro, Naturlich și mulți alții.

• Îmi plac valurile ☺
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• Din 2013

• Agenție Google Premier Partner și Facebook Agency 
Partner în România

• Certificare Google ADS pentru toți specialiștii din 
departament

• Specialiști cu certificare Facebook Blue Print

• Departament dedicat de Performance pentru 
Ecommerce

• In 2019 am gestionat bugete media (Google, Facebook. 
Instagram, Linkedin, Pinterest) de aprox 2.000.000 $

• 70% dintre clienții noștri sunt magazine online
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Principalele motive pentru care oamenii cumpară 
lucruri în general.

• Frică
• Nevoie 
• Plăcere
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Ce cumpara de frica?

Ce au cumpărat de frică?





Părinții au muncit de acasa ....copiii stăteau tot acasă!

Copii au avut nevoie de:

- Jucării noi
- Produse de papetărie
- Tablete
- Jocuri de playstation

.....................................



• Ne-am asigurat ca avem stoc de produse căutate sau capacitatea de a livra de la 

parteneri!

• Google Shopping ADS

• Campanii de Search în Google cu bugete mărite

• Campanii de Display Remarketing în Google și Facebook către baza de clienți – Focus 

pe loialitatea față de brand în mesaje

• Am gândit campaniile pe grupuri de audiențe plecând de la nevoi contextuale

• Campanii Broad pe Facebook pentru a obține costuri cât mai mici și trafic mult

• Măsurarea zilnica a perfomanțelor campaniilor și intervenții rapide cu atenție foarte 
mare la costuri

Cum am abordat campaniile PPC plecând de la aceste premise?



• Pasiuni, plăceri, timp liber și sfere de interes







PPC Performance

• Google Shopping ADS: Atenție foarte mare la updatarea si optimizarea feedurilor 

• Campanii de DSA pe tot site-ul pentru a descoperi produse in trend

• Campanii de Search în Google

• Remarketing dinamic pe Google si Facebook folosind liste de audiente pe perioade mai scurte

• Youtube ADS: Tutoriale cu produse care pot face viata mai usoara acasa

• Facebook/Instagram Ads cu targetari simple pentru a testa produse catre audiente diferite

Cum poți să beneficiezi de pasiuni, timp liber si sfere de interes în campanii?



Cum țintești mai mult prin PPC? 



Top 5 Campanii Google ADS profitabile 
pentru magazine online
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Shopping si SmartShopping ADS

Overview pe ultimii 2 ani 
cont din portofoliu
• +20% Creștere buget
• + 80% Marire a profitabilității
• + 100% crestere a numarului 

de conversie
• - 49% Cost per conversie

• Campaniile de Shopping au devenit Best Perfoming in toate conturile de Ecommerce de la finalul 
anului 2019

• Pentru a putea rula campanii de Shopping ADS, feedul de produse in format specific trebuie urcat
in Google Merchant Center.
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Dynamic Search Ads (DSA)

DSA VS Campanie Clasica de 
Search (test in paralel timp de 
3 luni)
• CPA mai scazut cu 30%
• 30% mai mult trafic in 

campaniile DSA decat in cele 
clasice

• 64% cresterea a valorii 
conversiei (ROAS)

• Campaniile DSA performeaza foarte bine pe site-urile cu o structura SEO bine pusa la punct.

• Chiar daca campaniile DSA converstesc mai bine, nu recomandam oprirea campaniilor clasice 
segmentate atata vreme cat sunt profitabile

• Se pot include si pagini neindexate pe baza unui feed de URL-uri
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• Produsele/Brandurile vedeta ale magazinelor online merita campanii de search dedicate.
• Produsele se pot scoate in campanii separate si se vor crea aduri speciale plecand de la 

caracteristicile produsului respectiv

Best Seller Search Campaigns 
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Go Broad and Cheap ☺

• Folosim aceste tipuri de campanii pe site-urile cu gama variata de produse, marja buna de profit, 
rata buna de conversie dar predispuse pentru o valoare mica a cosului de comanda (site-uri de 
chilipiruri)

• Crearea de campanii speciale de search cu adgroupuri multiple/Metoda de licitare Maximize Clicks 
cu bid limit mic.

• E mult de lucru in zona de negative și un tip de campanie care are nevoie de o atenție mult mai 
sporită



Eco
m

team
 2020

True View for Action (Youtube ADS)

Recomandarile noastre pentru clipuri:
• Clipuri scurte, de cca. 30 de secunde, care sa contina: voiceover, 
• Mesaj de impact in primele 5 secunde (menit sa starneasca interesul, sa atraga atenția)
• Toate elementele de brand (logo, site, etc.) pentru a putea fi usor identificat
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True View for Action (Youtube ADS)



Vrei să faci singur campanii Google ADS?
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• Keyword Planner rămâne instrumentul de bază

• Campaniile DSA + campaniile generale de trafic cu targetare broad ajută să identifici permanent cuvinte noi relevante pe care să le poți 
extrage în campanii separate?     --- Vezi Search Terms

Cum să găsești cuvintele cheie potrivite pentru campaniile de Search?
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• Foloseste-te de audiențele In-Market si Affinity puse la dispoziție de Google: 1. Analizeaza audientele din Analytics și extrage cele 

mai profitabile interese. 2. Introdu toate audientele in forma “observation” in campaniile tale de Search si revino in 30-60 de zile 

pentru a vedea ce interese au oamenii care iti aduc conversii. 

• Alege top 10-15 cele mai performante cuvinte cheie din campaniile tale Search si creeaza o lista de Custom Audience. Astfel, vei

targeta utilizatori care sunt interesati de produse / servicii asemanatoare sau chiar cauta in mod activ acele cuvinte pe motorul de 

cautare Google

• Audienta Custom folosindu-te de URL-urile competitorilor tai 

Cum să găsești audiențe performante pentru Display?
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• Algoritmul Google s-a îmbunătățit și metodele de licitare inteligente reușesc să înțeleagă intenția de cumparare (purchase intent)

• Licitarea pe cuvinte broad merită testată

• Exact match nu mai generează cele mai bune rezultate

Păstrează campanii de trafic în cont și nu te baza doar pe campanii de 
conversii
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• Actualizarea de feed este foarte importanta

• Sunt campanii automate dar nu lăsa totul pe seama Google

• Ca să convertească bine, campaniile au nevoie de trafic și de date (nu ignora celelalte campanii)

• Fă campanii pe toate categoriile de produse ca sa poți compara rezultatele și ajusta bugetele

• Folosește custom labels și product groups pentru a scoate în față produsele profitabile/focus.

• Optimizeaza constant feed-ul (când totul e automat, actionează unde ai control)

• Mare grija la paginile 404 din feed

Cum să Fii Smart în Shopping ADS?



Campanii Facebook & Instagram ADS care 
convertesc
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http://www.gun.ro/


Campanii de conversii

G
U

N
M

ED
IA

www.gun.ro

Eco
m

team
 2020

• Existenta pixelului pe site este obligatorie pentru a putea rula campanii de conversii 
• Pornirea de campanii de conversii pentru magazinele online care au deja istoric de conversii
• Testarea tuturor tipurilor de formate de Aduri disponibile

http://www.gun.ro/
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Campanii Dinamice – realizate pe baza feed-ului de produse. Poti retargeta vizitatorii site-ului cu produsele vizitate, adaugate in 
cos sau poti targeta vizitatori noi. 
*Pentru funcționare, e nevoie sa fie implementat pixel-ul pe site + minim 3 evenimente: ViewContent, AddToCart, Purchase. 
*Pixel-ul urmareste acțiunile userilor pe site, strange date relevante pentru optimizarea campaniilor și gaseste useri similari cu 
vizitatorii de top ai site-ului.
• E foarte important ca feed-ul sa fie realizat conform cerintelor Facebook pentru a avea afisate toate produsele.

http://www.gun.ro/
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• Magazinele fără istoric mare de trafic si conversii trebuie să înceapă cu campanii de trafic pentru a 
avea performanțe mai bune pe campaniile de conversii și catalog.

http://www.gun.ro/


Top campanii profitabile Facebook & 
Instagram ADS
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Targetare Audienta Propusa: clienti, 

audiente anterioare pe abandon cos + 

interese audiente noi + similars

A/B testing pe mai multe perioade. Ex : 30, 

60, 90, 180 zile etc. sau poti testa perioade

mai scurte ex : 14 zile.

IMPORTANT – sa se foloseasca si feed-uri

dedicate de reduceri in campaniile

dinamice.

http://www.gun.ro/
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• Landing page dedicat cu reduceri, pe categorii iar discount-urile sa fie vizibile si in pagina de produs. 

• Banner general in homepage care sa duca catre lp-ul de reduceri.

http://www.gun.ro/
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Campanie de promotie de vara – magazin de beauty

Targetare: 

1. Targetare femei care au interactionat cu pagina de Facebook și contul de Instagram in ultimele

365 zile

2. Retargetare cliente din ultimele 180 zile

3. Retargetare femei care au vizitat site-ul in ultimele 180 zile dar nu au achizitionat

http://www.gun.ro/
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Accent pe stories si pe perioada de teasing. Se pot folosi si giveaways.

Targetare – clientii, vizitatorii site-ului si urmaritorii. Poti targeta si useri cu interese specifice.

Pentru campanii mari, ideal ar fi sa se colaboreze si cu inflencers sau micro influencers. Se pot 

targeta useri noi in functie de interesele nisei + useri interesati de influencerul cu care 

colaborezi.

E important sa existe ads cu un feed dedicat ce contine produsele noi

E recomandat sa se foloseasca toate variantele de ads – single banners, carousels, video. 
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Campanie de noutati pentru colectia de vara, dedicata pe Instagram – magazin de beauty

Targetare: femei care cu interese pentru domeniul de activitate al brandului + lista de remarketing 

pe clienti. 

http://www.gun.ro/
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Se pune mare accent pe content video, stories pe Instagram, live-uri, giveaways.

Se pot realiza targetari pe nisa pe care activezi, cu rafinare pe userii care urmaresc influencerul cu care lucrezi pentru o anumita campanie.
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campanii fulger, ideale in special pentru brandurile

mari, unde exista o baza mare de urmaritori si mult

trafic pe site.

Pentru brandurile mici, recomandam reduceri pe

intervale mai mari de timp. Ex. 1 saptamana.

Astfel de campanii ajuta atat conversiile cat si 

cresterea engagementului si a a bazei de urmaritori, 

daca sunt facute constant.

*Se poate stabili si o suma minima pentru care 

transportul e gratuit, pentru a fi profitabil.

http://www.gun.ro/
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Pentru produse vedeta sau pentru produse pe 

care vrei sa le scoti in evidenta.

- Se pot face campanii cu influencers sau micro 

influencers

- Se pot folosi testimoniale ale clientilor

- Se pot face giveaways

Targetare – dincolo de clienti, RMKT si urmaritori, ne 

putem folosi foarte mult si de targetari pe interese din 

nisa noastra (ex: beauty, make-up, beauty tutorials 

etc.), targetarea urmaritoarilor brandurilor mari cu 

care colaboram, engaged shoppers etc.

E important sa avem si liste de audiente Lookalikes ale 

clientilor, RMKT, urmaritorilor nostri.

http://www.gun.ro/
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Ideale pentru magazinele online care au foarte multe produse/ categorii de produse, la 

preturi foarte accesibile. (magazine de chilipiruri, agregatoare)

Se vor folosi foarte mult campaniile de conversii si campaniile dinamice, pe baza de 

feed de produse. 

Feed-ul poate fi folosit in intregime in ads, sau segmentat pe anumite categorii sau

produse.

Strategie

– broad, lasi sistemul sa optimizeze pentru tine

- se pot folosi targetari pe anumite interese in functie de categoriile specifice promovate

(ex: auto. home& deco, beauty), cu segmentare pe sales, promotion etc.

- useri care sunt interesati activ de discount-uri

- Construim audiente pentru alte tipuri de campanii. Ex: retargetarea clientilor, userilor

care au vizitat site-ul in ultimele X zile si nu au cumparat, care au adaugat in cos si nu au 

achizitionat etc.

http://www.gun.ro/


Probleme uzuale cu care te confrunți în 
Facebook ADS
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• Folosește Audience Insights (de la Facebook) & Google Analytics (secțiunea destinata Audiences). 

• Poți afla date relevante despre userii interesați de domeniul tău de activitate (sex, interval de vârstă, orașe, interese similare, 

dispozitive folosite etc). Pentru a descoperi toate aceste informații, te poți raporta și la userii care ți-au apreciat pagina de 

Facebook.

Cum găsești audiența potrivită? 
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• Daca Overalapul este mare, recomandam comasarea audiențelor într-una singura

• Folosește excluderi în targetare – ex: din audiențele pe interese și lookalikes, exclude remarketingul.

Evitare Overlap și licitare împotriva ta

Dacă ai multe campanii și testezi multe targetări, există posibilitatea ca audiențele targetate să se întrepătrundă și să licitezi

împotriva ta. 

Comparare Audiențe Sectiunea Audiences Ads Manager Inspect Tool la nivel de ADS SET
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Când apar astfel de situații:

• Campaniile sunt setate pe lowest cost sau Target CPA mult prea mic

• Audiențele folosite au un procent de overlap mare cu alte audiențe din alte adseturi

• Dimensiunea audiențelor folosite este redusă

• Calitatea adurilor nu este potrivită

Evitare Under Delivery si bugete neconsumate

Valabil în special pentru campaniile de conversie și cele dinamice, unde e setată o strategie de licitare necompetitivă. 
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De ce unele ad sets intră apoi în learning limited? 

Nu reușesc să obțină acele 50 de evenimente săptămânale în funcție de care se face optimizarea (adăugări în coș, achiziții, lead etc.). 

Pentru ca o campanie de conversii sau dinamică să se livreze corect, ai nevoie ca evenimentul în funcție de care se face livrarea, să 

înregistreze săptămânal minim 50 de activări. ( 50 vizualizări de produs (ViewContent), 50 de adăugări în coș (AddToCart), 50 Achiziții 

etc. )

Learning si learning limited

Ad seturile noi intră în starea de learning (pentru o săptămână sau mai mult) - sistemul începe să învețe către ce useri să livreze ad-

urile. Ideal ar fi ca atunci să nu se facă nicio modificare.



Sfaturi generale Facebook ADS
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Sfaturi Vizualuri

• Maxim 20% text din suprafața banner-ului.     

• Testează întotdeauna mai multe variante de vizualuri și customizează-le pe toate dimensiunile cerute de platformă.

• Folosește mesaje relevante în bannere și CTA-uri și ai grijă să apară și logo-ul! 

• Durata recomandată a videourilor: apx. 15 secunde. Include brandul în primele 3 secunde și realizează un mesaj ușor de înțeles 

și fără sunet. 

• Dacă e un video de prezentare a unui produs, acesta trebuie să apară neapărat în primele 8 secunde. Arată la ce se folosește,

într-un context real. Adaugă un CTA la sfârșitul videoului impreună cu logo-ul. Alege un thumbnail catchy.
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Sfaturi generale Facebook and Instagram ADS

• Diferențiază-te de concurență: Verifică permanent Facebook ad Library 

• Nu crește bugetul zilnic cu mai mult de 15% – 20% pentru a nu avea fluctuații prea mari ale costurilor/ rezultat. 

• Atunci când faci modificări, raportează-te măcar la rezultatele din ultimele 7 zile și nu pe o perioadă mai scurtă. 

• Programează pornirea campaniilor dimineața, nu seara

• Dacă ai ad-uri noi, targetează mai întâi userii care au interacționat cu pagina de Facebook și contul de Instagram, strânge 

engagement și apoi targetează cu aceste ads, useri noi. 

• Pentru A/B testing corect, Duplică ad-urile care performează cel mai bine și schimbă-le câte un element (headline-ul, CTA-ul, 

introducerea, vizualul etc.) 



Spor la vânzări!

Robert Trandafir  – Gun Media
robert@gun.ro
www.gun.ro

tel: 0729 .819. 207

www.gun.ro/blog

mailto:robert@gun.ro
http://www.gun.ro/

