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Cum atragi noi clienți și crești vânzările în 
sezonul de Shopping
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Mădălina Stănescu

Comporta
ment

Top 
CategoriiTraffic Mobile Canale 

Marketing ObiectiveShopping

● fondator Optimized (agenție digital 
marketing - PPC ecommerce)

● Growth Marketing Consultant @Google 
EMEA

● Google Certified Trainer
● antrepreneur: 3Pitici.ro (magazin online 

toys&baby) 
● 12+ ani experiență marketing digital: ex-

Google Romania, IBM, PC Garage, Ringier

https://www.optimized.ro/
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Despre Optimized

● agenție specializată în campanii PPC (pay per click), cu focus pe ecommerce
● obiective clare de ROAS (return on ad spend) în campaniile Google, Facebook, 

Instagram, YouTube, Pinterest, Bing Ads
● 3 mil. EUR bugete gestionate
● specialiști certificați PPC, cu experiență hands-on ecommerce

O parte dintre partenerii noștri:
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Susținem training-uri în digital marketing 
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Scriem pe blog despre:

https://www.optimized.ro/blog/

https://www.optimized.ro/blog/
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Agenda:

10 min

30 mins

5 mins

Market Insights

4 pași în strategia pentru Shopping Season

Takeaways



Proprietary + Confidential

Incertitudine
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Care va fi rolul magazinelor offline?

Cum va arăta rețeaua de 
distribuție (marketplace, D2C)?

Ce își doresc consumatorii?

Cum va arăta “noua 
sezonalitate”?
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Viitorul retail-ului

Până în 2024, 
53% din venituri 
vor merge către 

retaileri care au o 
prezență 
digitală ca 

parte din modelul 
de business.

Sursa

Sume cheltuite de consumatori 
în online versus in magazine fizice

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/five-year-retail-strategy-trends/
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Viitorul retail-ului

Sursa

Venituri retail/model de business 2019

2024

Model cu 
prezență 
digitală

Model cu 
prezență 
fizică

25%0% 50% 75% 100%

32%

27% 9% 5% 60%

47%7%14%

Brick & Click Marketplace Mixed - online pureplay Fizice

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/five-year-retail-strategy-trends/
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Tendințe în strategia pe termen lung

86% din totalul 

creșterii vânzărilor 
atrase de branduri 
multichannel (online + 
offline) și 
marketplace-uri în 
următorii 5 ani

73% din 

utilizatori își doresc o 
experiență blended 
online - offline

Ascensiune 
Marketplace

Sursa

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/five-year-retail-strategy-trends/
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Factorii importanți în decizia de achiziție

Studiu Kantar - Google 2019
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Cum te pregătești de primul 
sezon „digital-first”?
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Let the games begin!
Fii ușor de 
descoperit
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4 pași în pregătirea strategiei de marketing

Fii ușor de 
descoperit1. Fii ușor de 

descoperit
2.Investește 

în brand
3. Atrage 
noi clienți

4. Crește 
vânzările 

online
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Let the games begin!
Fii ușor de 
descoperit
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Călătoria online a utilizatorului spre achiziție

140 touchpoints

82% dintre 

consumatori descoperă 
produsul online înainte de 
achiziție

Search-ul este principalul 
canal de product discovery, 
urmat de site-ul retailer-ului, 
video, social media, 
comparatoare de prețuri
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Fii răspunsul atunci când utilizatorii caută produsul tău:

Anunțuri text Anunțuri Shopping
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Studiu de caz: Google Ads - SevenSins

+61% creștere vânzări din 

Google Ads

Magazin online lenjerie intimă, 
fondat în 2010.

https://www.optimized.ro/cum-am-crescut-cu-61-conversiile-din-google-ads-pentru-sevensins/

https://www.optimized.ro/cum-am-crescut-cu-61-conversiile-din-google-ads-pentru-sevensins/
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Optimizează versiunea mobile a site-ului

53%
dintre utilizatori 

abandonează site-ul
dacă se încarcă în 

3+ sec

47%
doresc ca o pagină 

să se încarce
în <2 sec

52%
spun că viteza de 
încărcare este un 

atribut al brandului
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IMPATIENTRETAIL UX 
Guide

goo.gl/X2H7fv

Ghid UX mobile

Câmp Căutare top of page

Buton click to call

Posibilitatea de a finaliza comanda de pe 
alt device

Validare real-time erori formular



Proprietary + Confidential

Fii prezent în multiple canale relevante pentru afacerea ta

● Pagina COVID-19 

● Dezvoltă conținut util 

pentru utilizatori, 

urmărește trend-urile de 

căutare

Social 
media

● Video

● Creează sentimentul de

“ împreună”

● Creativitate

● Update orar funcționare

● Comunicare măsuri de 

siguranță

SEO
Google

my
Business 
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Investește în brand
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1. Reclamele creative sunt și în acest moment un factor esențial 
pentru efectivitatea campaniei.

2. Conectează și inspiră prin video-uri: mai mult de 70% din utilizatori 
spun ca au aflat de branduri noi prin intermediul Youtube.

3. Pliază-te pe căutările utilizatorilor cu reclame personalizate de tip 
‘’Responsive’.

4. Investește în campanii de Awareness: creează campanii cu 
obiectiv de brand awareness & reach goal.

Tendințe actuale
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YouTube
- 12 milioane de utilizatori români intră lunar pe 
YouTube
- 9 milioane se uită zilnic la videoclipuri;

Facebook & Instagram

Cum ne ajută campaniile de branding
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Atrage noi clienți
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Search

(broad + Shopping)

Google Display

Social Media (Reach)

YouTube

In-Market Audiences

Google Display (Custom Intent)

Social Media (Conversions)

YouTube

Custom Intent

Dynamic Remarketing
YouTube

remarketing

Search

(phrase + Shopping)

Search

(phrase + Shopping)

Funnel-ul de conversie în retail

Mesajul ajunge la cât mai multe persoane 
din publicul țintă

Oferta corespunde nevoilor 
clientului

Conversi
a
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Cum mixezi canalele PPC în funnel-ul de conversie

Search

(broad + Shopping)

Google Display

Social Media (Reach)

YouTube

In-Market Audiences

Google Display (Custom Intent)

Social Media (Conversions)

YouTube

Custom Intent

Dynamic Remarketing
YouTube

remarketing

Search

(phrase + Shopping)

Search

(phrase + Shopping)
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Studiu de caz: Republica Bio

● funnel de conversie
● Remarketing
● obiective clare 

profitabilitate (ROAS)

Magazin online produse bio, 
fondat în 2015.

https://www.optimized.ro/cum-dublezi-vanzarile-si-atragi-o-crestere-a-traficului-cu-50-republica-bio/

+100% creștere vânzări 

din Google Ads

https://www.optimized.ro/cum-dublezi-vanzarile-si-atragi-o-crestere-a-traficului-cu-50-republica-bio/
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De ce să alegem campaniile de tip Shopping?

● anunțuri user-friendly, care 
răspund comportamentului de 
achiziție actual (căutare specifică, 
informații mai detaliate)

● nu mai este necesar să scriem 
anunțuri: doar urcăm un feed de 
produse, iar restul este automatizat

● plătim doar când cineva dă click pe 
anunțul nostru

● măsurăm rezultatele (Conversion 
Tracking instalat corect)

● Ad Rank care ia în calcul CPC-ul, 
relevanța și istoricul 
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De ce Shopping Ads pentru retail?

*Sursa: Optimized

Performanță
(-30% CPC)

Rezultate
(-40% CPA)
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Cum se văd anunțurile: Desktop & Mobile 
● top: carusel cu 25 de produse
● doar la căutări la care Google poate oferi produse 

relevante
● pot apărea mai multe produse de la același retailer
● desktop: coloana dreaptă (până la 9 produse)
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Cum le optimizăm - ROAS

*Sursa: Optimized

ROAS  = Conversion Value ÷ Ad 
Spend x 100

Exemplu:

Să spunem că măsori rezultatele 
pentru magazinul tău cu hrană 
pentru animale. Obiectivul tău 
este un multiplicator de 5 
(pentru fiecare 1 leu investit în 
Google Ads să generezi o 
comandă în valoare de 5 lei ). Vei 
seta un target ROAS de 500%

Iată cum calculezi:

$5 conversion value ÷ $1 leu 
investit (CPA) x 100% = 500% 
target ROAS
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Exemplu optimizare pe baza ROAS

Categorie 
Produse 1

Categorie 
Produse 2

Categorie 
Produse 3

Categorie 
Produse 4

Categorie 
Produse 5

ROAS 200% ROAS 350% ROAS 450% ROAS 600% ROAS 1000%

Dacă avem margini diferite de profitabilitate în funcție de categorie, 
segmentăm campaniile în funcție de acest aspect

Margini mari de 
profit

Margini mici de 
profit
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4. Crește vânzările online
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1. semnalezi promoțiile în site, te poți ajuta de un 
landing page dedicat

2. creezi din timp listele de audiență de tip Remarketing
3. folosești campaniile de tip Dynamic Remarketing 

(catalog optimizat)
4. trimiți oferte personalizate către baza ta de date, 

anunțând cele mai recente promoții

Crește vânzările online
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Probabilitatea 
conversiei

Perioada de la ultima interacțiune

7x mai scump să 
convingi un client nou 
să achiziționeze decât 
un client existent

Un utilizator care a vizitat site-ul acum 100 de zile este mai 
puțin probabil să convertească decât un user care a fost pe 
site acum 7 zile 
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Audiențe Remarketing: cele mai eficiente

All website visitors Segmentați în 7, 14... 180 zile

All customers Import adrese mail din baza de date

All website visitors with cart Segmentați în 7, 14... 180 zile

All website visitors with purchase Segmentați în 7, 14... 180 zile



Proprietary + Confidential

Studiu de caz: Remarketing (categoria jucării)

-55% cost comandă 

+75% ROAS
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Dynamic Remarketing

Pasul 1
Utilizatorul vede 

produsul 

Pasul 2
Tag-ul de Remarketing pus 

pe site înregistrează 
parametrii produsului 

vizualizat

Pasul 3
Ad-urile apar în rețele de 

căutare (Google Ads), 
social media (Facebook 

Ads, Pinterest Ads), 
publisheri (Google Ads, 3rd 

parties - platforme 
remarketing)
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Exemplu campanii Remarketing - Facebook Ads

Durata lista

Tip campanie

Anunț

1-7 zile 7-14 zile 30 zile

Traffic Engagement Conversion

Cel mai 
puternic 
mesaj

Beneficii 
secundare
Blog Post

Oferta 
specială
Mesaj 
Puternic
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Takeaways:

Fii ușor de 
descoperit1. Fii ușor de 

descoperit
2.Investește 

în brand
3. Atrage 
noi clienți

4. Crește 
vânzările 

online

● Fii prezent în 
rezultatele 
căutărilor

● Optimizează 
versiunea mobile

● Păstrează un mix 
de canale online

● Investește în Video
● Comunică empatic și 

contextualizat
● Păstrează o unitate în 

tone of voice, 
elemente branding

● Adaptează strategia 
la funnel-ul de 
conversie

● Începe activitatea în 
Shopping Ads

● Focus pe 
Remarketing

● Promoții 
personalizate

● Email Marketing



Întrebări?

Optimized 
este oficial:

Optimized este 
specializata în:

Aici ne poți urmări 
pentru mai multe 
informații:



(0311) 301 888 madalina@optimized.ro www.optimized.ro

Mulțumesc

Optimized 
este oficial:

Optimized este 
specializata în:

Aici ne poți urmări 
pentru mai multe 
informații:

http://www.optimized.ro

