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Audit Adwords 
“Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence” 

    Vince Lombardi 
 

In Adwords, ca si in viata, nu poate exista o campanie perfecta. Din fericire, insa, intotdeauna exista 
si loc de mai bine. In acest ghid mi-am propus sa prezint principalele aspecte pe care eu le urmaresc 
atunci cand auditez o campanie pe Adwords.   
Atunci cand auditam o campanie exista multi factori de care trebuie sa tinem cont si fiecare 
campanie are particularitatile sale. In acest ghid nu mi-am propus sa enumar absolut toti factorii care 
influenteaza o campanie Adwords,  ci doar pe aceia care cred eu ca sunt comuni in marea majoritate 
a campaniilor. 
 
 

Cui i se adreseaza ghidul 
Oricand e loc de mai bine 
 
Oricine si in orice moment poate folosi un audit Adwords. Fie ca vreti sa evaluati performanta unei 
campanii administrate de o alta persoana, fie ca vreti sa va analizati propria campanie, oricand un 
astfel de audit este binevenit.  
In cazul evaluarii rezultatelor unei terte persoane beneficiile sunt evidente: trebuie sa vedem cat de 
performanta a fost acea persoana si sa vedem daca rezultatele sunt cele asteptate sau nu.  
Auditul ne poate ajuta si in cazul in care vrem sa ne evaluam propria munca. Din experienta mea 
multi dintre cei care administreaza campanii de Adwords sunt predispusi la a “nu vedea padurea de 
copaci”. Ca administrator de Adwords uneori ai tendinta de a te concentra exclusiv pe rezolvarea 
unui singur aspect si astfel pierzi din vedere imaginea de ansamblu. Este foarte util daca, din cand in 
cand, facem un pas inapoi si ne analizam obiectiv intreaga munca, pornind de la zero. 
 
 

Inainte de toate – intelege logica generala a campaniei 
Cuite adresezi, cu ce mesaje si unde il trimiti 
 
Primul aspect si cel cu care ar trebui intotdeauna sa incepem este structura logica a strategiei de 
promovare (nu neaparat Adwords). Trebuie sa intelegem business-ul companiei, intreg procesul de 
marketing si cum se integreaza Adwords in aceasta logica generala.  
 
Fiecare firma are nevoi diferite si abordari diferite. Unele firme ofera produse simple, cunoscute si 
ieftine - in acest caz putem merge pe vanzari directe. Alte firme ofera produse foarte scumpe sau 
complexe (mai greu de inteles) sau foarte putin cunoscute. In acest caz o abordare directa probabil ca 
nu va functiona prea bine si nu va produce rezultatele dorite. Alte firme pot avea o structura 
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complexa a campaniilor – de la branding pana la reclame foarte targetate motiv pentru care trebuie 
sa intelegem ce parametri de succes urmarim – asa numitii KPI sau Key Performance Indicator.  
  

KPI, Key Perofrmance Indicator sau Principalele Obiectivele de Performanta sunt acei parametri cheie 
care definesc succesul si scopul principal al campaniei. De exemplu, o campanie care incearca sa vanda 
cat mai mult poate avea drept KPI conversiile directe – numarul de utilizatori care au cumparat 
produsele promovate. O campanie de imagine va avea ca scop o interactiune cat mai mare cu brandul 
si va urmari o combinatie intre click-uri multe si timp mare pe site. 

 
Indiferent de tipul campaniilor, primul pas trebuie sa fie intelegerea logicii intregii campanii de 
promovare si sa vedem cum se potriveste campania Adwords in acest intreg.  
 

Cateva sfaturi generale: 
 Afla intai care este structura generala a campaniei de publicitate a firmei respective.  
 In cazul in care se urmareste vanzare directa, verifica daca reclamele trimit in principal spre 

pagini de unde utilizatorii pot cumpara sau se pot inregistra.  
 in cazul in care se urmareste o campanie indirecta sau de imagine, verifica audienta careia i s-

au promovat reclamele. 
 Pe cat posibil, analizeaza o perioada mai lunga a campaniei. Nu te rezuma doar la ultimele 

saptamani.  
 
 

Diagnosticarea campaniilor Adwords Search 
Urmareste banii 
 
De cele mai multe ori, atunci cand auditam un cont de Adwords trebuie sa analizam mai multe 
campanii distincte. Cu care incepem si care este cea mai importanta? Evident, cea care a consumat 
cei mai multi bani.  
Scopul principal este sa fim eficienti in alocarea bugetului. Si cel mai mare impact asupra bugetului l-
a avut campania care a consumat cei mai multi bani.  
Dupa ce termini de auditat cea mai scumpa campanie, poti merge la a 2-a in ordinea alocarii 
bugetului si tot asa pana cand termini toate campaniile ce trebuie analizate. 
 

Ce trebuie sa urmarim: 
 In primul rand, bugetul mare este justificat? Am intalnit multe cazuri in care bugetul mare 

consumat nu a fost planificat, ci s-a intamplat pentru ca “asa a vrut Google”. Asigura-te ca 
bugetul mare este intentionat si nu un accident. 

 In al doilea rand: este audienta aleasa interesata? 
o Rata de click este buna? In cazul in care este mica, atunci poate ca audienta nu este 

foarte interesata. Verifica, in acest caz, textele reclamelor si cuvintele cheie alese. 
o Timpul pe pagina este bun? Daca utilizatorii intra, dar stau foarte putin pe site 

inseamna ca nu gasesc ce se asteptau sa gaseasca. In acest caz verifica textul 
reclamelor si paginile spre care sunt trimisi vizitatorii. 

 Scorul de calitate (quality score) e ok?  
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o In cazul in care scorul de calitate nu este mare (apropiat de sau chiar 10) atunci 
inseamna ca Google considera ca reclama, cuvintele cheie si paginile de destinatie nu 
sunt prea bine potrivite. In acest caz, reclama va costa mai mult – pur si simplu 
Google crede ca intreaga reclama nu este foarte bine structurata si gandita.   

 Si in ultimul rand, daca este aplicabil – avem conversii? 
o Verifica rata de conversie si costul / conversie. De multe ori se intampla ca datele de 

conversie sa nu fie cele mai bune la campania care a consumat cel mai mare buget. 
In acest caz trebuie sa evaluam posibilitatea unei realocari de buget. 
 Important: atunci cand exista conversii, asigura-te intai ca intelegi exact ce 

reprezinta acele conversii. Una este o conversie in care clientul a descarcat 
un ghid gratuit, cu totul alta valoare are conversia in care utilizatorul a 
cumparat un produs scump.  

 

Verificarea reclamelor 
Mesajul potrivit persoanei potrivite, la timpul potrivit 

In mod optim, fiecare grup (AddGroup) ar trebui sa aiba 2-3 reclame diferite ca text. Acest lucru se 
face pentru a vedea la ce mesaj reactioneaza cel mai bine clientii. Urmareste toate reclamele active si 
asigura-te ca au cel putin cateva sute de click-uri pentru a putea trage o concluzie statistic valabila. 
Pentru ca o reclama sa functioneze bine, trebuie ca TOTI parametrii de mai jos sa indice valori bune. 

 CTR cat mai mare – cu cat CTR-ul e mai mare, cu atat audienta reactioneaza mai bine la 
mesajul dat. 

 Bounce rate cat mai mic – un bounce rate mic inseamna ca site-ul in general este ceea ce 
se asteptau clientii sa gaseasca.  

 Rata mare de conversie – inseamna ca utilizatorii au gasit ceea ce cautau, iar campania 
si-a atins obiectivul. 

Pentru ca un anunt (add) sa fie eficient, trebuie ca toti parametrii de mai sus sa aiba valori bune. De 
exemplu, daca avem CTR mare, dar si bounce rate mare, inseamna ca folosim un mesaj care atrage, 
dar livram o pagina care nu corespunde asteptarilor utilizatorilor. In acest caz, probabil ca se simt 
pacaliti sau frustrati si ies imediat de pe site. Rezultatul final nu va fi cel asteptat. 

 

Alti factori care trebuie urmariti 
Parametrii generali ai campaniei care pot fi optimizati 
 

 Exista variatii mari de performanta intre cuvinte cheie, grupuri, reclame?  
o In general, variatii mari de performanta pot aparea cand nu am optimizat suficient 

campaniile sau cand atingem (poate din greseala), cuvinte cheie nepotrivite. 
 Segmentare pe device 

o Unele reclame se preteaza mai bine pentru ecranele mari, de tip desktop iar altele 
sunt mai bune pentru mobil datorita costului redus. Retine insa: in general, pagini 
complicate sau mari, cu formulare complicate nu functioneaza bine pe mobil. 
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 Sunt folosite cuvinte cheie negative? 
o Este aproape imposibil sa alegem o clasa de cuvinte cheie fara sa se strecoare si 

cautari complet nepotrivite. Ele trebuie obligatoriu eliminate prin utilizarea 
cuvintelor cheie negative. 

 Au fost facute teste pe reclame? (A-B test) 
o Nu exista reclama perfecta. Exista insa teste successive, care sa te apropie cat mai 

mult posibil de perfectiune. 
 Exista cuvinte cheie duplicate ? (folosite in mai multe campanii) 

o Este de dorit sa NU folosim aceleasi cuvinte cheie in mai multe campanii. In caz 
contrar vom intra la licitatie noi impotriva noastra, ceea ce poate creste costurile 
generale ale campaniei sau poate produce scaderea eficientei. Este posibil ca google 
sa aleaga o campanie mai slaba ca eficienta sa fie aleasa in detrimentul alteia mai 
eficiente pentru simplul motiv ca pretul oferit e mai mare.  

 Paginile spre care trimiti au fost testate/auditate? 
o Nu te limita doar la analiza adwords. Vei ignora 50% din factorii care contribuie la 

eficienta campaniei. Degeaba am identificat audienta perfecta si livram cel mai bun 
mesaj daca destinatia nu este potrivita. 

Dupa ce am analizat campania care a consumat cel mai mare buget si am tras concluziile de rigoare, 
putem trece la analiza urmatoarei campanii in ordinea bugetului cheltuit.  

 

Diagnosticarea campaniilor Adwords Display 
Ai grija ce, de ce si unde apare 
 
Auditarea campaniilor de display presupune, in mare, acelasi set de pasi ca in cazul campaniilor de 
search, insa apar cateva diferente notabile. In cazul display-ului este foarte importanta locatia in care 
a fost afisata reclama respectiva. Un pas distinct al auditului campaniilor de tip display este sa vedem 
efectiv cum arata reclamele noastre pe site-urile care afiseaza acele reclame.  
Uneori, neglijenta administratorilor poate efectiv sa distruga o campanie de display. De exemplu, 
daca reclama noastra pare intr-o zona in care se suprapune peste corpul articolului iar butonul de 
inchidere este ascuns. Indiferent cat de bine am setat toti ceilalti parametri, singurul rezultat va fi un 
numar foarte mare de utilizatori frustrati care nu stiu cum sa inchida mai repede reclama si care au 
ajuns pe site-ul nostru doar din greseala. Bugetul cheltuit va fi mare iar rezultatul zero + frustrare fata 
de firma noastra.  
 
 

Pasii pentru auditarea unei reclame de tip display 
Inainte de verificarea parametrilor efectivi 
 
Consider ca si in cazul campaniilor de display auditul trebuie sa inceapa cu campania care a consumat 
cel mai mare buget, dupa care trecem la a 2-a in ordinea costului si tot asa, pana cand terminam 
toate campaniile care trebuie verificate.  
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Exista o strategie folosita la campania de tip display? Daca da, trebuie intai sa o intelegem. In general, 
reclamele trebuie sa fie pliate pe audienta. Cu cat mai generala audienta, cu atat si reclamele trebuie 
sa fie mai simple si mai usor de inteles. In cazul in care audienta este specializata, atunci este bine sa 
folosim reclame mai specializate.  

o De exemplu: In cazul unei audiente generale promovam in principal avantajele 
produsului nostru iar in cazul unei audiente specializate putem oferi si detaliile 
tehnice care ne diferentiaza de concurenta.  

Din acest motiv, dupa ce am selectat campania cu cel mai mare buget, urmatorul lucru este sa 
identificam audienta sau audientele alese. In cazul in care sunt mai multe audiente trebuie sa 
intelegem bine logica acelor audiente.  De ce au fost selectate anumite site-uri sau anumite categorii 
de subiecte (topics). 

Dupa ce ne-am familiarizat cu audientele, trebuie sa verificam reclamele care sunt afisate catre 
fiecare audienta in parte. Putem trage o concluzie doar dupa ce stim Ce si catre Cine e promovat. 

o Este normal ca o reclama spre o audienta foarte generala sa performeze mai slab 
decat una catre o audienta foarte specifica si care cunoaste produsele noastre. Insa, 
pe de alta parte, audienta generala ne poate aduce clienti complet noi si aproape 
sigur va genera un trafic mai mare. Audienta specifica va aduce probabil clienti care 
cunosc genul nostru de produs insa au cerinte mai greu de satisfacut. In plus, in 
general, o audienta specifica va fi mai mica decat una generala asa ca orice campanie 
va fi eficienta mai putin timp. 

o In cazul in care reclamele nu sunt segmentate pe audienta (ci puse la gramada) 
atunci eficienta campaniei va fi clar mai redusa.  

In cazul campaniilor de display, intotdeauna ia in calcul durata campaniei: o imagine folosita mai 
multe luni pe aceleasi site-uri nu are cum sa mai livreze aceleasi rezultate. 

Odata ce stim catre cine se adreseaza o reclama, unde a fost afisata si cat timp, putem incepe sa 
analizam efectiv parametrii reclamelor. Acestia sunt: 

 CTR cat mai mare – cu cat CTR-ul e mai mare, cu atat audienta reactioneaza mai bine la 
mesajul dat. 

 Bounce rate cat mai mic – un bounce rate mic inseamna ca site-ul in general este ceea ce 
se asteptau clientii sa gaseasca.  

 Rata mare de conversie – inseamna ca utilizatorii au gasit ceea ce cautau, iar campania 
si-a atins obiectivul. 

Din experienta mea, in cazul reclamelor din campaniile de tip display CTR-ul este mai putin 
important. Coteaza insa foarte mult bounce rate, timpul pe pagina (time on page) si rata de 
conversie.  Prefer sa urmaresc acesti parametri pentru ca multe site-uri utilizeaza modalitati 
“neortodoxe” de  generare a click-urilor. Am intalnit des situatii de campanii cu numar impresionant 
de click-uri, dar cu zero rezultate reale. In toate aceste cazuri bounce rate era aproape 100% iar 
timpul pe pagina aproape zero. Evident, conversiile erau si ele inexistente.  
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Un alt aspect important al campaniilor de display este modalitatea de plata. In general, se poate plati 
la click sau la afisare. Fiecare modalitate are avantajele sau dezavantajele sale. Conteaza, insa, sa 
testam ambele variante si sa o alegem pe cea mai potrivita. 

 

Alti factori ce trebuie analizati 
Atentie mare la detalii 

 
 Au fost eliminate site-urile neperformante sau cel putin a fost scazut bugetul alocat? 

o Evident ca nu toate site-urile livreaza aceleasi rezultate. Unele merita un cost per 
click mai mare (sau cost per 1000 vizualizari) altele mai putin. Verifica daca bugetul 
alocat este diferentiat 

 A fost optimizata audienta aleasa?  
o De cele mai multe ori, audienta poate fi optimizata prin eliminarea categoriilor care 

nu au produs rezultate dorite. Unele reclame se preteaza la anumite categorii de 
varsta sau la anumite sexe, etc...  
 
 

Pasii pentru auditarea unei reclame de tip Display - Remarketing 
Fii insistent, nu enervant 

Auditarea unei campanii de remarketing presupune aceiasi pasi ca si o campanie de display, asa ca nu 
am sa ii mentionez inca o data. Totusi, exista cateva particularitati pe care as vrea sa le amintesc. 

Frecventa afisarii 
In general, audienta de remarketing este destul de mica, fiind compusa doar din cei care au vizitat 
site-ul. Din acest motiv trebuie sa fii atent la numarul de afisari la care ii supui pe vizitatori. 
Campaniile de remarketing sunt mai eficiente decat cele de display clasice, insa ai mare grija cu 
bugetul. Un buget mare poate deveni agresiv si deranjant pentru utilizatori, acestia fiind urmariti 
peste tot de reclamele tale. Monitorizeaza cu atentie marimea audientei si numarul zilnic de afisari. 
Asigura-te  ca numarul afisarilor totale nu e mult mai mare decat dimensiunea audientei. 
 
Urmareste site-urile unde s-a afisat reclama 
In mod normal site-urile disponibile unei campanii de remarketing nu se limiteaza. Dar, in anumite 
cazuri, este bine sa o facem. Fie daca identificam site-uri care au performanta slaba, fie site-uri cu 
care nu vrem sa asociem afacerea noastra.  
 
Logica si mesajul campaniei de remarketing 
In functie de logica unei campanii de remarketing, ea poate fi de doua tipuri: 

 Acelasi cu al unei alte campanii – in acest caz, vizualurile sunt similare iar rolul ei este doar de 
a sprijini si a creste conversia unei campanii existente 

 Un mesaj diferit – in acest caz, vizualul si mesajul este diferite iar rolul campaniei este de a 
incerca o alta abordare diferita fata de cea a unei campanii standard. 
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Iti oferim o gama larga de servicii si cursuri 
pentru business-uri online 

 
 

 Servicii SEO 
 Cursuri SEO si Jurnalism SEO 
 Servicii Administrare Adwords 
 Servicii Administrare Facebook 
 Redactare articole SEO 

 

 
Hai sa ne cunoastem! 

Contacteaza-ne si afla cum te putem ajuta. 


