
GOOGLE ADS
CHECKLIST ÚKONŮ 
PO SPUŠTĚNÍ KAMPANÍ

Propojení s Google Analytics a import konverzní
Propojit Google Ads s Google Analytics a importovat konverze (cíle) a publika.

Kontrola data zahájení, respektive ukončení kampaně
Prověřit správnost zadání data, případně ukončení kampaně.

Kontrola nastavení výše plánovaného rozpočtu
Prověřit, zda je správně zadán rozpočet s ohledem na plánované měsíční čerpání.

Kontrola geografického a jazykového cílení
Správnost zadání geografického a jazykového cílení pro konkrétní země.

Výběr vhodné strategie nabídek
Většinou začít s Maximalizace kliknutí. 

V kampaních ve vyhledávací síti vypněte Obsahovou síť
Pro vyhledávací kampaň zakázat zobrazování v Obsahové síti.

Cílení na publikum pro vyhledávací kampaň nastavit na „Pozorování“
Nastavit cílení na publikum v režimu „Pozorování“ bez omezení zásahu.

Cílení na publikum pro Obsahovou kampaň nastavit na „Cílení“ 
Nastavit cílení na publikum v režimu „Cílení“ s omezením zásahu.

Kontrola shody klíčových slov
S ohledem na strategii prověřit, zda jsou klíčová slova zadána ve vhodné shodě.

Kontrola vylučujících klíčových slov
Zadat obvyklé vylučující fráze a dohledat další konkrétnější vylučují klíčová slova.

Gramaticky správná textace inzerátů
Prověřit správnost gramatiky ve všech reklamách.

Kontrola cílových URL adres stránek
Prověřit, zda reklamy směřují na správné cílové stránky webu.

Zadání maxima možných rozšíření textových inzerátů
Rozšíření o obrázek, popisky, podstránky, lokalitu, volání, úryvky, propagaci, ceny.

Vyloučení webů a vyloučení mobilních aplikací v Obsahové kampani
Pro Obsahovou kampaň vyloučit nevhodné weby a všechny mobilní aplikace.

Zvážit vypnutí „Optimalizované cílení“ v Obsahové kampani
Zvážit vypnutí rozšířeného zásahu nad rámec zadaného cílení.

Odeslání změn a kontrola spuštění
Odeslání posledních změn v Google Ads Eitoru a kontrola, zda jsou kampaně aktivní.
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