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Kas yra 
pakartotinė 
rinkodara?
Tai būdas pasiekti žmones, kurie anksčiau 

sąveikavo su jūsų svetaine arba programa 

mobiliesiems. Ji suteikia galimybę strategiškai 

parinkti skelbimų rodymo vietas, kurias mato 

tos auditorijos naršydamos „Google“ ir jos 

partnerių svetaines. Tai padeda padidinti savo 

prekės ženklo žinomumą arba priminti toms 

auditorijoms kažką nusipirkti.



Kaip 
veikia 
Google 
Ads?

Kuomet Jūs lankotės 

kitose svetainėse, ši 

informacija leidžia 

atpažinti Jus kaip to 

paties įrenginio naudotoją 

ir parodyti Jums 

atitinkamą, 

personalizuotą 

informaciją ar reklamą.



Pranašumai
Pakartotinės
Rinkodaros

Nesvarbu, ar siekiate 

padidinti pardavimą 

svetainėje, registracijų 

skaičių ar prekės ženklo 

žinomumą, pakartotinė 

rinkodara gali būti 

strateginis reklamavimo 

komponentas. Toliau 

aprašyti pakartotinės 

rinkodaros privalumai.



 

EFEKTYVI KAINODARA

Galite kurti itin našias 

pakartotinės rinkodaros 

kampanijas 

naudodami automatinį kainų 

siūlymą. Naudojant kainų 

siūlymą realiuoju laiku 

apskaičiuojamas optimalus 

kiekvieno skelbimą 

peržiūrinčio asmens kainos 

pasiūlymas ir padedama 

laimėti skelbimų aukcione 

siūlant mažiausią galimą 

kainą. 

PAPRASTAS SKELBIMŲ 

KŪRIMAS

Naudodami skelbimų 

galeriją galite nemokamai 

kurti teksto, vaizdo ir vaizdo 

įrašo skelbimus. Derinkite 

pakartotinės rinkodaros 

kampaniją su skelbimų 

galerijos išdėstymais, kad 

sukurtumėte gražių skelbimų 

visuose savo produktuose ar 

paslaugose.

KAMPANIJOS 

STATISTIKA

Ataskaitose matysite, koks 

kampanijų našumas, kur 

rodomi skelbimai ir kokią 

kainą mokate.

DIDELĖS APIMTIES 

PASIEKIAMUMAS

Galite pasiekti pakartotinės 

rinkodaros sąrašuose 

esančius žmones per jų 

įrenginius jiems naršant 

daugiau nei 2 mln. svetainių 

ir programų mobiliesiems iš 

viso pasaulio.

KRYPTINGAS 

REKLAMAVIMAS

Galite sukurti pakartotinės 

rinkodaros sąrašus ir 

reklamuoti konkrečiais 

atvejais. Pavyzdžiui, galite 

sukurti pakartotinės 

rinkodaros sąrašą, taikomą 

žmonėms, kurie pridėjo 

pirkinių prie krepšelio, bet 

neužbaigė operacijos.

PUNKTUALUS 

PASIEKIAMUMAS IR 

TAIKYMAS

Žmonėms, kurie anksčiau 

sąveikavo su jūsų įmone, 

skelbimus galite rodyti tą 

akimirką, kai jie ieško kitur 

ir labiau tikėtina, kad pirks. 

Taip pat galite padėti 

klientams rasti jus 

rodydami jiems savo 

skelbimus.



VAIZDO ĮRAŠO 

PAKARTOTINĖ 

RINKODARA

Skelbimai rodomi žmonėms, 

kurie sąveikavo su vaizdo 

įrašais arba „YouTube“ 

kanalu, kai jie naudoja 

„YouTube“ arba naršo 

Vaizdinės reklamos tinklo 

vaizdo įrašus, svetaines ir 

programas

PAKARTOTINĖ 

RINKODARA 

NAUDOJANT KLIENTŲ 

SĄRAŠĄ

Naudodami Klientų atitiktį 

galite įkelti klientų pateiktos 

kontaktinės informacijos 

sąrašus. Šiems žmonėms 

prisijungus prie „Google“, 

galėsite rodyti jiems 

skelbimus skirtinguose 

„Google“ produktuose.

PAIEŠKOS SKELBIMŲ 

PAKARTOTINĖS 

RINKODAROS SĄRAŠAI

Skelbimai rodomi 

ankstesniems lankytojams, 

kai jie išėję iš svetainės 

papildomai ieško sistemoje 

„Google“.

DINAMINĖ 

PAKARTOTINĖ 

RINKODARA

Pasiekite geresnių rezultatų 

naudodami dinaminę 

pakartotinę rinkodarą, kuri 

yra pakartotinės rinkodaros 

patobulinimas, nes į 

skelbimus įtraukiami 

produktai ar paslaugos, 

kuriuos žmonės peržiūrėjo 

svetainėje ar programoje.

STANDARTINĖ 

PAKARTOTINĖ 

RINKODARA

Skelbimai rodomi 

ankstesniems lankytojams, 

kai jie naršo Vaizdinės 

reklamos tinklo svetaines ir 

programas.

Pakartotinės 

rinkodaros 

taikymas 

naudojant 

„Google Ads“



Reklamų 
matmenys
 





KITI PALAIKOMI 

REKLAMŲ MATMENYS

320x50

468x60

234x60

120x600

120x240

160x600

300x1050

970x90

970x250

250x250

200x200

180x150

125x125

 





Mūsų 
kontaktai

Mūsų  puslapis :  

https : / /www .scopr i . l t /

Elektroninis  paštas :  

info@scopr i . l t

Telefonas :  +37066292616

https://www.scopri.lt/

