คูม่ ือสําหรับผูล้ งโฆษณา Google AdWords: การทํางานร่ วมกับบริ ษทั สนุก ออนไลน์ จํากัด
ข้ อมูลเบื องต้ นเกียวกับการโฆษณาออนไลน์ และ AdWords
1. การโฆษณาออนไลน์
การโฆษณาออนไลน์เป็ นวิธีหนึ2งในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณและหาลูกค้าใหม่ๆ ในปัจจุบนั ผูค้ นมากกว่า 1,400 ล้าน
ประชากรเกือบหนึ2งในสี2 ของโลกใช้อินเทอร์ เน็ต และมีผใู ้ ช้รายใหม่มากกว่า 200 ล้านคน เริ2 มเข้าสู่ โลกออนไลน์ทุกๆ ปี การ
นําเสนอตนเองบนอินเทอร์ เน็ตและการโฆษณาออนไลน์จะช่วยให้มน2ั ใจได้ว่าผูค้ นสามารถค้นหาธุรกิจของคุณได้
2. Google AdWords
AdWords ซึ2 งเป็ นผลิตภัณฑ์การโฆษณาของ Google ช่วยให้คุณสามารถแสดงโฆษณาในเวลาที2ผทู ้ ี2อาจเป็ นลูกค้ากําลังค้นหา
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของคุณพอดี โฆษณา AdWords จะแสดงเป็ น "ลิงก์ ผ้ สู นับสนุน" ข้างๆ ผลการค้นหาบน Google และบน
ไซต์พนั ธมิตรนับแสนในเครื อข่ายของ Google ที2กาํ ลังเติบโต โฆษณาสามารถกําหนดเป้ าหมายได้ตามภูมิศาสตร์ และ
งบประมาณของคุณจะถูกใช้กต็ ่อเมื2อมีคนคลิกที2โฆษณาของคุณ เครื อข่ายโฆษณาของ Google เข้าถึงผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตมากกว่า
86% ทัว2 โลก และสามารถช่วยเชื2อมโยงผูท้ ี2มีโอกาสเป็ นลูกค้าเข้ากับธุรกิจของคุณได้
Google และผู้ให้ บริ การ AdWords อย่ างเป็ นทางการ (PSP)
เราเชื2อว่า AdWords สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็ จได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่มีเวลาหรื อทรัพยากรมาก
พอที2จะทุ่มเทให้กบั การสร้างและดูแลบัญชี AdWords ที2ประสบความสําเร็ จอย่างสมํ2าเสมอ
และนี2คือจุดที2 PSP จาก Google สามารถช่วยได้ เราทํางานอย่างใกล้ชิดกับบริ ษทั กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ2งซึ2 งทําหน้าที2ช่วยเพิม2
ประสิ ทธิภาพแคมเปญ AdWords ของธุรกิจต่างๆ ให้ได้สูงสุ ด เช่นเดียวกับ PSP ทัLงหมดของ Google บริ ษทั สนุก ออนไลน์
จํากัด นําเสนอการจัดการบัญชี AdWords ด้วยบริ การที2เต็มรู ปแบบและเป็ นมืออาชีพ ตัLงแต่การตัLงค่าบัญชี ไปจนถึงการเพิม2
ประสิ ทธิภาพแคมเปญอย่างต่อเนื2อง และการสนับสนุนลูกค้าที2มีคุณภาพ

สิ งทีควรระวัง
บุคคลที2สามมากมาย เช่น บริ ษทั สนุก ออนไลน์ จํากัด ได้รับความไว้วางใจจากเรา โดยทําหน้าที2รักษาผลประโยชน์ที2ดีที2สุดแทน
ผูล้ งโฆษณาของตน อย่างไรก็ตาม มีกลวิธีซ2 ึ งกระทําโดยกลุ่มที2ไม่ใช่ PSP ที2คุณควรระวัง:
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การกล่ าวอ้ างว่ ามาจาก Google: ขอให้เอเจนซี2 ส่งอีเมลถึงคุณจากที2อยูอ่ ีเมล Google.com ของเอเจนซี2 หากคุณยังคงไม่
แน่ใจ ให้ส่งต่ออีเมลนัLนมาให้ Google
การข่ มขู่หรื อคุกคามให้ คณ
ุ ลงทะเบียน: หากคุณไม่ได้ซLื อจากเอเจนซี2 นL นั พวกเขาไม่สามารถทําความเสี ยหายต่อ
ประสิ ทธิภาพของแคมเปญโฆษณาปัจจุบนั ของคุณ หรื อตําแหน่งของธุรกิจของคุณในผลการค้นหาได้
การคิดราคาหลอกลวง: เอเจนซี2 อาจไม่ใช้งบประมาณการโฆษณาที2ถูกต้องตามที2ตกลงกับคุณ คุณต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่าคุณได้รับสําเนาที2เป็ นทางการของข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การรับประกันตําแหน่ งโฆษณา: เป็ นไปไม่ได้ที2จะรับประกันตําแหน่งโฆษณาในหน้าผลการค้นหาบน Google แม้แต่
เราเองก็ไม่สามารถทําได้ อันดับโฆษณา AdWords ของคุณพิจารณาจากการประมูล และเปลี2ยนแปลงแบบไดนามิก
ตามการค้นหาใหม่ทุกครัLง
การอ้ างว่ า AdWords จะมีผลต่ อการจัดลําดับในการค้นหาทัวไปของคุณ: การโฆษณา AdWords ไม่มีผลกระทบต่อ
การจัดลําดับของคุณในผลการค้นหา ทัLงสองอย่างไม่มีส่วนเกี2ยวข้องกันโดยสิL นเชิง
การไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลค่ าใช้ จ่ายและประสิ ทธิภาพของแคมเปญ AdWords: คุณมีสิทธิPที2จะทราบค่าใช้จ่ายแคมเปญ
AdWords ของคุณและประสิ ทธิภาพของแคมเปญ

โปรดกรอกแบบฟอร์ มการร้องเรี ยน ที2นี2 หากคุณต้องการรายงานเกีย2 วกับเอเจนซี2 โฆษณา
การประเมินประสิ ทธิภาพ AdWords
เมื2อโฆษณาของคุณทํางาน บริ ษทั สนุก ออนไลน์ จํากัด จะแสดงรายงานให้คุณเป็ นประจํา เพื2อช่วยคุณในการติดตาม
ประสิ ทธิภาพแคมเปญของคุณ โปรดทราบว่า เป็ นเรื2 องปกติที2ใบแจ้งหนีLจาก บริ ษทั สนุก ออนไลน์ จํากัด จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า
ค่าใช้จ่าย AdWords เนื2องจากพวกเขาให้บริ การทีม2 ีมูลค่าเพิม2 ราคา เพิม2 เติมจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของคุณ แม้ว่าคุณควร
พิจารณาระยะเวลาและข้อกําหนดของสัญญาของคุณ คุณก็ควรคํานึงว่าการใช้ AdWords อาจใช้เวลาสองถึงสามเดือนในการ
"ปรับ" ให้ AdWords มีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับที2ดีที2สุด รายงานเหล่านีLจะพร้อมใช้อย่างน้อยหนึ2งครัLงต่อเดือน และจะแสดง:
• การแสดงผล: จํานวนครัLงที2มีการแสดงโฆษณาของคุณ
• จํานวนคลิก: จํานวนครัLงที2ผใู ้ ช้คลิกโฆษณาของคุณ
• ค่าใช้ จ่าย: จํานวนเงินทัLงหมดที2คุณใช้จ่ายกับ AdWords
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