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CAMPAIGN MANAGER 360

Покаже, як поводять себе 

користувачі, які контактували з 

вашою рекламою в розрізі

каналів, частот і інших

таргетингів



Ad ServerTracking Аналіз
ефективності

Верифікація
показов

Унікальні
можливості

Ефективна
частота, гео, 
url таретінгі

Можливості Campaign Manager 360



Трекінг: верифікація показів

Чому потрібно відстежувати розміщення?

Як технічно це працює?

Як в СМ360 верифікувати покази?



Геотаргетинг Девайси Частота URL

Підрядник або платформа розміщення можуть не витримувати

таргетинги!



FRAUD TRAFFIC

Чому потрібно відстежувати розміщення?

Ваших показів або кліків

могло не існувати взагалі



Пиксель на клик

Пиксель на показ

Як технічно це працює?

В СМ360 ви створюєте структуру кампанії і отримуєте два 

пікселя для відстеження



Приклад установки в Google Ads

Встановлено маркер pixel CM360 на оголошення YouTube



Приклад установки в Admixer TD



Під час показу оголошення викликаються коди тегів СМ360



Як в СМ360 верифікувати покази?

За допомогою аудиту геотаргетинга СМ360 визначає, в 

який локації дійсно були покази



Як в СМ360 верифікувати покази?

СМ360 дає статистику в розбивці по платформах



Як в СМ360 верифікувати покази?

В СМ360 можна проводити аудит частоти, з якою дійсно

показувалися оголошення



Як в СМ360 верифікувати покази?

СМ360 покаже url, на яких відбувалися покази оголошень



Як в СМ360 верифікувати покази?

СМ360 за своїми алгоритмами проаналізує коректність показів і кліків



Розміщення креативів на будь-якому сайті з хостингом 

на стороні СМ360

Ad serving - функція, яка одночасно показує креатив користувачеві і 

збирає дані, які можна виміряти і застосувати в маркетингової

стратегії



?

В СМ360 ви зможете оцінити охоплення тих користувачів, у 

яких була технічна можливість побачити вашу рекламу

Видимий показ

Невидимий показ



В СМ360 ви отримаєте статистику Brand safety, яку 

зможете використовувати в налаштуванні показів реклами



Ad_1

Ad_2

Ad_3 Ad_3

Ad_1

Ad_2

1% CTR

3% CTR

2% CTR

100 click

250 click

150 click

10 conv.

20 conv.

30 conv.

16% показів

50% показів

34% показів

Ви зможете налаштувати ротацію креативів в залежності

від їх ефективності



Охоплення в СМ360

Foodlight 

Атрибуція

View through та Click through конверсії

Абстрактна ситуація

Стереотипи аналізу медійних кампаній

Аналіз ефективності: ефективна частота, гео, url

таретінгі



Стереотип аналізу медійних кампаній: 
Оцінка показів тільки з точки зору охоплення, але не його ефективності

Охоплення n-мільйонів cookies



Стереотип аналізу медійних кампаній: 

Ефективність відстежують тільки по переходах



Абстрактна ситуація: 

Аналогія з рекламним майданчиком (сайтом)



Абстрактна ситуація: 

Фото з різних баз порівнюються між собою



В СМ360 відображаються не тільки ті конверсії, які при натисканні, але і 

ті, які зараховані за показу оголошення, навіть якщо не було кліка



СМ360 підтримує cross-environment конверсії



Як відстежувати арр і при чому тут YouTube?

Cross-environment

Cross-environment



Аналіз конверсії в розрізі частоти контакту з рекламою



A

B B

B

В СМ360 відображається охоплення не тільки в 

cookies, але і в користувачів

Стандартний Cookie звіт
(кількість cookie охоплення)

Звіт унікального охоплення
(кількість охоплення користувачів)

Mobile Desktop

Mobile Tablet

Оцінка на основі файлів cookies, IDFA, Android ID, AdID і анонімних даних акаунтів

Тотал унікальний охоплення: 2 користувачаТотал охоплення: 4 cookie користувача



За допомогою звіту Unique Reach Audience ви можете 

проаналізувати соц-дем показники

Оцінка на основі файлів cookies, IDFA, Android ID, AdID і анонімних даних акаунтів

Male \ Female • % Composition Impressions

• % Composition Reach 

• % Population Reach

• Population

• Target Rating Points

• 18-24

• 18-49

• 21+

• 21-34

• 21-44

• 21-49

• 21-54

• 21-64

• 25-34

• 25-49

• 35-44

• 35-49

• 45-54

• 55-64

• 65+



Floodlight: СМ360 покаже деталі всіх конверсій, а не просто 

кількість



Стандартные модели: Data driven атрибуция:

Google Ads

Search Ads 360

Campaign Manager 360

Analytics 360

СМ360 дає можливість проаналізувати конверсії з 

різними методами їх атрибуції



Моделювання

атрибуції

Відстеження

YouTube

Деталізація конверсій

Крос-канальна

атрибуція

Конверсії на різних

платформах

Конверсії в арр

Використовуючи СМ360 можна отримати

унікальні можливості аналізу digital розміщень



Ціль

Результат

Підхід

Визначити, які кампанії беруть участь в 

конверсії

Використовувалася атрибуція на основі даних в 

Search Ads 360, щоб краще зрозуміти вагу кожного 

кліка по оголошеннях

Враховувався контакт користувача з відео, 

банерної рекламою і пошуком в розрізі платформ і 

браузерів

+6%
Збільшення

конверсії

Ціна за 

конверсію

-17%

Case study: 

Campaign Manager 360 to Search Ads 360



Дякуємо за увагу

gmp@admixer.ua
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