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Google Ads
Nopea katsaus Google-mainonnan hyötyihin. Jos Google-mainonta
on jo sinulle tuttua, voit siirtyä seuraavalle sivulle.

Merkittävä osa asiakapoluista
alkaa Googlesta. Vuoden 2020
tammikuussa Googlen
markkinaosuus internetin
hakukoneista oli
maailmanlaajuisesti 92% ja
Suomessa 96%.

Google osana
asiakaspolkua

Google tarjoaa eri tarkoituksiin
useita mainonnan muotoja.
Kampanjavaihtoehtoja ovat
esimerkiksi Shopping-,
hakuverkosto-, Display-verkosto-,
video-
ja sovelluskampanjat. 

Mainosmuodot

Google-mainonnan avulla voit

tavoittaa asiakkaat juuri oikealla

hetkellä, kun he hakevat tuotetta,

palvelua tai vastausta

kysymykseen.

Voit myös tehdä laajempaa

brändimainontaa, herättää

kiinnostusta, tai

uudelleenmainostaa asiakkaille,

jotka ovat vierailleet sivustollasi.

Tavoita asiakkaat
oikealla hetkellä

Google-mainonta sopii hyvin
osaksi monikanavaista
markkinointia. Esimerkki:
Yrityksesi markkinointiviestintä on
herättänyt asiakkaan
kiinnostuksen, ja hän päätyy
myöhemmin hakemaan kyseistä
tuotetta Googlesta. Mitä tapahtuu
jos hakutuloksista löytyy vain
kilpailijan tuotteet?

Monikanavaisuus
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Google Shoppingin avulla kuluttaja voi valitsemiensa
hakusanojen perusteella selata tuotteita Google Shoppingissa.
Yrityksen täytyy ensin listata tuotteensa Google Shoppingiin, jotta
ne löytyvät sieltä. 

Google Shopping

Shopping mainonta

Shopping-mainonnan avulla voit kätevästi mainostaa tuotteitasi
Googlen hakutuloksissa ja kumppaniverkostoissa. Shopping-
mainokset ovat perinteisiä tekstimainoksia informatiivisempia.
Ne sisältävät tuotteen kuvan, tiedot, hinnan ja kaupan nimen.

Shopping-mainoksia
hakutuloksissa

Tarkemmat tuotetiedot Shopping-
välilehdessä
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Shopping-mainonnan avulla on mahdollista tavoittaa entistä
todennäköisemmin konvertoituvia asiakkaita. Asiakas pystyy
vertailemaan eri yritysten tarjoamia tuotteita Googlessa, ja
päättämään sen jälkeen mille sivustolle siirtyy. Kun asiakas
klikkaa Shopping-mainosta, hän on todennäköisesti ostopolullaan
jo hyvässä vaiheessa.

Shopping-mainonta on vielä kohtuullisen tuore ominaisuus
Suomessa, mutta muualla maailmassa sen on jo kovassa
suosiossa. Esimerkiksi USA:ssa noin 85% kaikista
hakumainonnan klikeistä kohdistuu juuri Shopping-mainoksiin.
Mainonnan tulokset ovat myös olleet Yhdysvalloissa erinomaisia.

Shopping-mainokset mahdollistavat myös erinomaisen
näkyvyyden. Mainoksia voi näkyä useampi yhtä hakua kohden,
sekä samanaikaisesti perinteisen tekstimainoksen kanssa.
Shopping-mainosten sijainti on myös todella merkittävä, sillä ne
näkyvät aina hakutulosten kärjessä.

Miksi kannattaa aloittaa
Shopping-mainonta?

Lyhyesti

Tavoitat asiakkaat, kun he etsivät tarjoamaasi tuotetta
Informatiivinen sisältö palvelee asiakasta ostopolulla
Entistä ostovalmiimpia vierailijoita sivustolle
Mahdollista tavoittaa entistä enemmän asiakkaita ja
saavuttaa laajempi näkyvyys Googlessa
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https://cdn2.hubspot.net/hubfs/546369/Gated%20Content%20PDFs/Adthena-Google-Shopping-Report-2018.pdf


Vahvuudet 
pähkinänkuoressa

Tuottava mainonnan
muoto
Mahdollisuus saavuttaa
erinomainen ROI
Maksat vain tuloksista

Monikanavaisuus
Löydytään asiakkaan
valitsemasta kanavasta

Hyvä ja visuaalinen
mainospaikka osana
asiakkaan ostopolkua
Palvelee paremmin
ostoaikeissa olevaa
asiakasta, kuin
tekstimainos
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Mainonnan aloittaminen

Tekniset vaatimukset

Mikäli sinulta ei löydy valmiiksi Googlen mainostiliä ja
kauppiasportaalia, niin täytyy sellaiset luoda, jotta mainonta
voidaan aloittaa. Tilit täytyy myös linkittää keskenään.

Käytännössä mainonta toimii siten, että kauppiasportaalista
hallinnoidaan tuotedataa, eli sinne viedään tuotesyöte niistä
tuotteista, joita haluat käyttää Shoppingissa. Varsinaisia
mainoskampanjoita pyöritetään Googlen mainostilin kautta. 

Sinun täytyy myös pystyä päivittämään tuotetiedot
kauppiasportaaliin vietävään tuotesyötteeseen vähintään 30
päivän välein, joko manuaalisesti tai automaattisesti.
Tuotetietojen tulee olla paikkansapitäviä ja Googlen standardien
mukaisia.

Tutustu tarkemmin Googlen omiin ohjeisiin tästä.
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Shopping mainonnan aloittaminen vaatii hieman enemmän
toimenpiteitä, kuin esimerkiksi hakusanamainonnan
aloittaminen. 

https://support.google.com/google-ads/answer/6275312


Strategiset vinkit

 1.Mainonnan hinta

Shopping -mainonnan hinta perustuu siihen, että jokaisesta
klikkauksesta maksetaan huutokauppaperusteella. Voit päättää
manuaalisesti haluamasi maksimihinnan per klikkaus, tai käyttää
Googlen automaatiota apunasi.

Jos käytät automaattista hinnoittelua (esimerkiksi target ROAS)
Google suosittelee, että konversioita tulisi ainakin 50 kappaletta
30 päivän aikana, jotta algoritmi toimii tehokkaasti.

Hintatarjouksen määrittäminen manuaalisesti

Juuri sinulle sopiva maksimihinta per klikkaus selviää ajan kanssa,
kun seurataan mainonnan dataa.  Liikkeelle voidaan kuitenkin
lähteä simppelillä laskukaavalla, jos sinulla on tiedossasi tuotteen
myyntikate ja konversioprosentti. Seuraavalla laskukaavalla
voidaan laskea klikkihinta, jolla päästään ns. nollatulokseen.

Euromääräinen myyntikate x konversio% = maksimi hintatarjous

Kaikki hinnat tästä alaspäin ovat luonnollisesti tuottavia. Entä
miten toimia, kun tuotteita on paljon ja niiden kohdalla luvut ovat
erilaisia? Tähän ongelmaan löytyy ratkaisu seuraavalta dialta.
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Mainoskampanjoita voidaan rakentaa teknisesti monella eri tyylillä
ja segmentoida esimerkiksi tuoteryhmän, hintatason, tai minkä
tahansa muuttujan perusteella.

Kampanjoiden segmentointi avaa paljon mahdollisuuksia, sillä
useimmiten eri tuotteilla on erilaiset voittomarginaalit ja
konversioprosentit, jolloin myös mainonnan optimaalinen
klikkihinta vaihtelee näiden tuotteiden välillä.

Esimerkki: Tietokoneita ja niiden lisävarusteita myyvän
verkkokaupan ei välttämättä kannata käyttää samaa strategiaa eri
hintatason tuotteille.

 2. Kampanjoiden segmentointi
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Yksi tehokkaaksi todettu strategia on hakijan aikomukseen
perustuva segmentointi. Kuvittele tilanne, jossa kaksi eri henkilöä
etsivät Googlesta uutta hupparia. 

 Hakijan aikomukseen perustuva segmentointi

Henkilö 1
Hakutermi: Adidas
huppari

Henkilö 2
Hakutermi: huppari

Mikäli verkkokaupassasi myydään Adidaksen huppareita, Henkilö 1
on todennäköisesti pitkällä tähtäimellä helpommin konvertoituva
asiakas. Tästä syystä tämän henkilön prioriteetti tulisi olla
korkeampi. 

Brändi- ja ei bränditermiä sisältävät haut voidaan jakaa eri
kampanjoihin siten, että toisen kampanjan negatiivisiin
hakutermeihin lisätään bränditermit, jolloin tämän kampanjan
mainokset eivät näy bränditermejä sisältävissä hauissa.
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Ota yhteyttä

Toivottavasti tästä oppaasta oli hyötyä ja
pääset tekemään menestyksekästä
Shopping-mainontaa.

Jos kaipaat apua Google-mainonnan
kanssa, autamme mielellämme. 

Johtopäätökset

Tuottava mainonnan muoto

Tärkeä osa asiakaspolkua

Teknisesti hieman vaativampi
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https://www.mgsmanagement.fi/ota-yhteytta/

