
MANUÁL NOVÉHO KONTA

NOVÉ UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE ETARGET

Predstavujeme nové užívateľské rozhranie ETARGET, ktoré je prehľadnejšie a uľahčí Vám správu Vašich kampaní. Novinkou je možnosť 
nastavenia rozpočtu pre jednotlivý odkaz resp. skupinu a jednoduchšie vytváranie rôznych typov reklám. V novom konte nájdete aj 
štatistiku kľúčových slov jednotlivých odkazov a konkrétne štatistiky.

+ JEDNODUCHÉ VYTVÁRANIE REKLAMNÝCH ODKAZOV

+ PREHĽADNÉ ZOBRAZENIE ODKAZOV V SKUPINÁCH

+ ROZŠÍRENÉ ŠTATISTIKY JEDNOTLIVÝCH ODKAZOV

+ JEDNODUCHÉ POZASTAVENIE ODKAZOV A SKUPÍN 
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VISIBLE ADVERTISING  I

NOVÉ KONTO



NASTAVENIE ROZPOČTU PRE JEDNOTLIVÉ ODKAZY

V novom konte ETARGET si môžete nastaviť rozpočet pre každý odkaz a takisto pre každú skupinu odkazov zvlášť. 
K nastaveniu rozpočtu sa dostanete cez ikonku     pri každom odkaze. Ak je ikonka zelená, znamená to, že rozpočet máte aktivovaný.

ŠTATISTIKY KĽÚČOVÝCH SLOV

Vďaka štatistike kľúčových slov máte podrobný prehľad o úspešnosti jednotlivých slov, ktoré zadáte pri vytváraní kampane. Kľúčové slová 
môžete editovať a tak upravovať Vašu kampaň aj v jej priebehu, aby bola čo najefektívnejšia. Štatistiku kľúčových slov nájdete pod 
každým odkazom cez odkaz štatistika kľúčových slov.
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JEDNOTNÉ VYTVÁRANIE ODKAZOV

Textové reklamné odkazy, retargetové odkazy a e-shop reklamy 
môžete teraz vytvárať z jedného miesta. Všetky možnosti sú zlúčené 
pod odkazom Pridaj novú reklamu.

ZOBRAZENIE ODKAZOV V SKUPINÁCH

Základné rozloženie odkazov je odteraz v skupinách. Pre skupiny 
môžete pridávať spoločné nastavenia cielenia. Odkazy, ktoré ste 
doteraz nemali zaradené v žiadnej skupine nájdete v skupine 
Odkazy nezaradené do žiadnej skupiny.

ROZŠÍRENÉ ŠTATISTIKY ODKAZOV

Pri jednotlivých odkazoch nájdete rozšírené štatistiky. Graf 
zobrazuje počet zobrazení, kliknutí, CTR a CPC jednotlivých verzií 
odkazov. Okrem toho tu nájdete rozsiahle štatistiky slov, zobrazení, 
kliknutí, CTR, CPC a ceny aj s indikátormi vývoja za vybrané časové 
obdobie.

JEDNODUCHÉ POZASTAVENIE ODKAZOV A

SKUPÍN

Odkazy, ich jednotlivé verzie a skupiny odkazov môžete jednoducho 
pozastaviť a znovu aktivovať prostredníctvom ponuky možností v 
pravom rohu.
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ČO NÁJDETE V NOVOM KONTE?

Konto sme pripravili tak, aby ste našli čo najviac funkcií a štatistík na jednom mieste. Vaše pripomienky k novému rozhraniu môžete poslať 
cez jednoduchý formulár. 
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JEDNOTNÉ VYTVÁRANIE REKLÁM

SKUPINY ODKAZOV

NASTAVENIE CIELENIA PRIAMO Z KONTA

ŠTATISTIKY JEDNOTLIVÝCH
ODKAZOV

FEEDBACK FORM

POZASTAVENIE A
AKTIVOVANIE SKUPÍN
A ODKAZOV
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