
+ praktiskie skaidrojumi + video
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PAR IMARKETINGS.LV 

Analītiska pieeja digitālas
reklāmas pārvaldīšanā!

iMarketings.lv -
mēs darām to, kas mums

visvairāk patīk un kas mums vislabāk sanāk:

Interneta reklāma

Reklāmas analīze

Mājas lapas sagatavošana pārdošanai
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MŪSU KOMPETENCES

Zināšanas un profesionalitāte,
kas uzkrātas vairāku gadu garumā:

12000

35000
26000
18000
8000

Google reklāmas
pārvaldīšanai

Mājas lapu SEO
optimizācijai

Reklāmas
aktivitāšu analīzei

Facebook reklāmas
pārvaldīšanai

Banneru reklāmas
pārvaldīšanai
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>

>

>
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MŪSU KOMPETENCES

Izglītojam un aktīvi
dalāmies pieredzē

Semināros, konferencēs
un individuālās apmācībās

esam apmācījuši
530
CILVĒKUS

VAIRĀK KĀ

iMarketings.lv digitālās nodaļas vadītājs Dr.Sergejs Volvenkins
ir arī viens no Digital Journey dibinātājiem un Google AdWords

kursa pasniedzējs. 



IMARKETINGS.LV,
SWEDBANK, LTRK

UN LU PĒTĪJUMA REZULTĀTI
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PĒTĪJUMA REZULTĀTI

iMarketings.lv kopā ar Latvijas Universitāti, „Swedbank” un Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameru veikusi pētījumu par interneta mārket-
inga izmantošanu uzņēmumos. Viens no pētījuma mērķiem bija noskaidrot, 
kā interneta mārketingu izmanto augošie uzņēmumi salīdzinājumā ar tiem 
uzņēmumiem, kas ir neaugoši. 

Tālāk dalāmies ar dažiem galvenajiem secinājumiem.

+40.7

+77.2

Augošie uzņēmumi
pievērš lielāku uzmanību
reklāmas analīzes
jautājumiem

Augošie uzņēmumi ļoti
novērtē mājas lapas
nozīmi pārdošanas
procesā

%

%

Pētījuma veicēji iMarketings.lv un LU sadarbībā ar Swedbank, LTRK
Vairāk par pētījumu          šeit

Visbiežāk augošie uzņēmumi veic reklāmas
efektivitātes analīzi, balstoties uz trīs rādītājiem:

1. Budžeta izpilde;
2. Piesaistītais klientu skaits;
3. Viena klienta piesaistīšanas
    izmaksas.

http://imarketings.lv/imarketings-petijums-augosie-uznemumi-pievers-lielaku-uzmanibu-reklamas-analizes-un-majas-lapas-darbibas-efektivitates-jautajumiem/?utm_source=ebook&utm_medium=adwords&utm_campaign=main-metrics-research


Dr.Sergejs Volvenkins ir iMarketings.lv digitālās nodaļas 
vadītājs sertificēts Google treneris, Google Partner 
Academy loceklis, vienīgais Latvijā sertificētais Google 
Adwords un Google Analytics eksperts ar doktora 
grādu, digitālo komunikācijas kanālu eksperts un 
ilggadējs interneta mārketinga praktiķis (pieredze 10+ 
gadi). S. Volvenkins ir semināru vadītājs par interneta 
mārketingu, digitālajiem kanāliem (AdWords, SEO, 
Social, Display) un reklāmas analīzi (Google Analytics).
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Dr. Sergejs Volvenkins
Vadošais interneta mārketinga eksperts
Sertificēts Google treneris

tā Dr.Sergejs Volvenkins,
digitālas nodaļas vadītājs

"Katra diena ir kā izaicinājums. 
Mēs nepārtraukti sevi pilnveido-
jam, lai katru dienu sasniegtu 
arvien augstākas virsotnes un 
piegādātu klientiem arvien 
labākus rezultātus. Rezultāts 
mūsu gadījumā nenozīmē 
klikšķu skaitu vai cenu par 
klikšķi. Mēs vienmēr 
nospraužam tādus mērķus, kas 
ir aktuāli klientiem - pirkumi, 
pasūtījumi, pieteikumi, trafika 
kvalitāte utt. Jā, reizēm 
nospraustos mērķus sasniegt ir 
ļoti grūti. Reizēm tas arī neizdo-
das. Bet mūsu stipra puse ir tajā, 
ka mēs nekad nepadodamies. 
Mēs dziļi analizējam datus. Mēs 
ģenerējam jaunas idejas un 
ejam uz priekšu ar jaunu enerģi-
ju. Risinājumi, ko mēs piedāvā-
jam, ir pārdomāti, intelektuāli un 
pamatoti ar skaitļiem. Mūsu 
klienti saņem vienmēr vairāk," 



16
GOOGLE

ADWORDS
RĀDĪTĀJI
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Viens no fundamentālajiem AdWords 
rādītājiem, kas parāda, cik kvalitatīvas 
ir Jūsu reklāmas. 

Google piešķir kvalitātes līmeni skalā no 1 
līdz 10. Mēs redzam kvalitātes vērtējumu 
atslēgvārdu līmenī, bet Google vērtē 
kvalitāti arī reklāmas grupām, kampaņām 
un visam AdWords kontam kopumā.

Quality Score rādītāja galvenā doma - 
Google vēlas, lai Jūsu reklāmas ir maksimāli 

saistošas tam, ko cilvēki meklē. Jo 
saistošākas ir reklāmas, jo zemāku cenu 
par klikšķi ir iespējas maksāt par konkrētu 
reklāmas pozīciju.

CTR rādītājs ir viens no tiem, no kura 
Google saņem signālus par to, cik reklāmas 
ir saistošas. Cena par klikšķi, ko Jūs varētu 
pārmaksāt zema QS dēļ, var būt pat 2+ 
reizes augstākā. Acīmredzami Jums ir 
izdevīgi vienmēr rūpēties par augstu 
kvalitātes rādītāju (vērtējumi: 8; 9; 10).

Video

Quality Score

Kopumā Quality Score vērtību ietekmē 
daudzi faktori. Mēs redzam šādus trīs 
faktorus:
1. CTR
2. Ad Relevance (reklāmas ziņojuma  
atbilstība meklēšanas pieprasījumam)
3. Landing page Experience (nolaišanas  
lapas satura atbilstība tam, ko reklamējat)

https://youtu.be/Zbd9KtSHlu4
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CTR ir klikšķu biežums. 

Viens no svarīgākajiem AdWords 
rādītājiem. CTR norāda uz reklāmas 
relevanci meklēšanas pieprasījumam.

Augsts CTR rādītājs dod signālu sistēmai, 
ka Jūsu reklāma ir saistoša tiem, kas to 
redz. Jo saistošāka reklāma (augstāks CTR), 
jo augstāku kvalitātes vērtējumu (Quality 
Score) var piešķirt Jums Google.  Ar 
augstākiem CTR rādītājiem var sasniegt
zemākas cenas par klikšķi, padarot Jūsu 
reklāmas efektīvākās. Jums ir svarīgi sekot 

līdz CTR rādītājam un noturēt to maksimāli 
augstā līmenī.

NB. Ir gadījumi, kad Jūs neesat ieinteresēti 
sasniegt augstākus CTR rādītājus. 
Piemēram, kad Jūs pēc vispārīgiem 
atslēgvārdiem reklamējat dārgo/ekskluzīvo 
produktu. Tad reklāmas ziņojumā Jūs varat 
norādīt datus, kas pasaka, ka Jūsu produkts 
ir dārgs/ekskluzīvs, tādā veidā speciāli 
ierobežojot klikšķu skaitu uz reklāmas 
ziņojumu. Jā, cpc būs augstāks, toties 
trafika kvalitāte arī augs.

CTR

Formula:

Clicks/Impressions x 100
Piemēram, 150 cilvēki redzēja reklāmu, 30 uzklikšķināja. 

CTR = 20%
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sasniegts nepieciešamais klikšķu apjoms, 
pēc kā spriedīsiet par kampaņu / 
atslēgvārdu / reklāmas ziņojumu 
efektivitāti vai neefektivitāti. Ideālajā 
gadījumā, lai novērtētu kampaņu, jābūt 
vismaz 1000 klikšķiem, bet tā kā Latvijā ne 
visiem atslēgvārdiem var operatīvi savākt 
šādu apjomu, tad var vadīties arī pēc 
mazāka klikšķu apjoma. Kaut gan tas  
ietekmē standartkļūdu (tā pieaug).

Clicks
Faktiski saņemtais klikšķu skaits.

Klikšķis pats par sevi nav tas, ko vēlas 
reklāmdevējs, jo tas nav gala rezultāts.

Bet interneta mārketinga eksperti ļoti labi 
saprot, ka bez klikšķa nebūs tā gala 
rezultāta, proti, nevarēs sasniegt KPI. Cita 
lieta, ka klikšķi ir ļoti dažādi un tie jāanalizē, 
bet par to būs atbildīgi citi rādītāji. Runājot 
par klikšķiem, svarīgi sekot līdzi, lai Jums ir
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 Ja maksāsiet nepamatoti augstu cenu par 
klikšķi, tad var gadīties situācija (un 
visdrīzāk arī gadīsies), ka izmaksas par 
viena klienta piesaistīšanu būs augstākas  
nekā atļauts. Rezultātā kampaņa būs 
neefektīva.

Avg. CPC
Faktiskā cena par klikšķi.

Šim rādītājam uzmanīgi jāseko līdzi, jo tieši 
faktiskā cena par klikšķi ir viens no 
rādītājiem, kas būs atbildīgs par Jūsu 
mērķu sasniegšanu.

(bet tas nav vienīgais scenārijs). 
Svarīgi atcerēties, ka neviena aģentūra 
nevar Jums solīt noteiktu fiksēto pozīciju. 
Google nosaka/aprēķina reklāmas 
ziņojuma pozīciju katru reizi, kad notiek 
meklēšanas pieprasījums. Proti, ja dienā 
pēc Jūsu atslēgvārda tiek meklēts 100 
reizes un Jūsu reklāma 100 reizes arī 
parādās, tad pozīcija tiek pārrēķināta 100 
reizes.

Avg. Position
Šis rādītājs atspoguļo reklāmas 
ziņojumā vidējo faktisko pozīciju.

Atkarībā no situācijas un stratēģijas Jūs 
varat vēlēties reklamēties ar akcentu uz 
noteiktām pozīcijām (TOP, Side). Tieši šis 
rādītājs palīdz Jums orientēties, vai Jūs 
noturat plānoto līmeni. Piemēram, pozīcija 
2.5 norāda uz to, ka Jūsu reklāma varēja 
parādīties 1 reizi pirmajā pozīcijā, 2 reizes
otrajā pozīcijā un 5 reizes trešajā pozīcijā 
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sakrita ar Jūsu norādīto atslēgvārdu.

Šo rādītāju būtiski ņemt vērā, kad notiek 
optimizācijas darbi. Ja ir konstatēts, ka 
atslēgvārds/grupa/kampaņa strādā efektīvi, 
bet saņem nenozīmīgu rādījumu daļu, tad 
tas varētu būt signāls veikt nepieciešamus 
pilnveidojumus ar mērķi palielināt 
Impression Share.

Search Exact Match
Impression Share
Impression Share rādītājs parāda Jūsu 
reklāmas rādīšanas īpatsvaru.

Piemēram, ja pēc atslēgvārda ceļojumi tika 
meklēts 100 reizes un Jūsu reklāma varēja 
tās 100 reizes parādīties, bet parādījusies 
tikai 65 reizes, tad Impression Share 
rādītājs būs 65%. Exact Match šajā 
gadījumā nozīme rādījumu daļu no 
meklēšanas pieprasījumiem, kas precīzi  
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Ad Rank tiek aprēķināts pēc formulas
Max.CPC x Quality Score x Expected Impact
of Extensions. Tas nozīmē, ja Jūs zaudējat
rādījums zema Rank dēļ, tad jāstrādā ar
iepriekš minētājiem faktoriem. Ja AdWords
konts nav bijis uzturēts pienācīgā līmenī,
tad reizēm vajadzēs sākt pat ar AdWords
konta struktūras pilnīgu pārveidošanu, lai
uzlabotu Quality Score. Ar Max.CPC 
rādītāju ieteicams strādāt pašās beigās.
Kaut gan viss ir atkarīgs no mērķiem,
stratēģijas un situācijas. 

Search Lost IS (Rank)
Ja konstatēts, ka reklāmas rādījumi tiek
zaudēti, tad viens no iemesliem, kāpēc
tas tā notiek, ir zaudējumi zema Rank 
dēļ.

Šajā gadījumā svarīgi atcerēties, ko nozīme
Ad Rank un kādi faktori to ietekmē. Ad
Rank ir formula, pēc kuras Google nosaka,
kurā pozīcijā rādīsies Jūsu reklāma 
konkrētā meklēšanas pieprasījumā. Ja Ad
Rank ir zems, tad reklāma var nerādīties
vispār.

Tā ir visai vērtīga informācija, kad Jūs veicat
reklāmas kampaņu darbības efektivitātes 
analīzi un strādājat pie optimizācijas
(efektivitātes paaugstināšana). Zinot, ka
ienesīgākas kampaņas saņem ne visus
vērtīgos klikšķus, iespējams, ļaus Jums
pieņemt pareizo lēmumu (paaugstināt
reklāmas budžetu tieši tām kampaņām).

Search Lost IS (Budget)
Ja konstatēts, ka reklāmas rādījumi tiek
zaudēti, tad viens no iemesliem, kāpēc
tas tā notiek, ir zaudējumi nepietiekoša
reklāmas budžeta dēļ.

Piemēram, Jūs varat saņemt dienā 100
klikšķus, bet norādītais dienas budžets ļauj
Jums saņemt tikai 20. Šajā gadījumā 80
klikšķus Jūs nesaņemat ierobežota
reklāmas budžeta dēļ.
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Konversija jeb reklāmguvums ir vērtīga 
un vēlama darbība Jūsu mājas lapā.

Katrs gadījums ir individuāls un Jūs pats 
pieņemam lēmumu par to, kas būs 
konversija Jūsu gadījumā. Izplatītākie 
varianti ir pirkums, pasūtījums, pieteikuma 
formas aizpildīšana. Ja šādu iespēju mājas 
lapā nav, tad tik un tā iesakām izdomāt 
kādu citu konversiju. Piemēram, kontakta 
sadaļas apmeklējums, kataloga 
lejupielāde utt.

Parasti konversiju var noteikt, izvērtējot 
reklāmas kampaņu mērķus. Piemēram, Jūs 
vēlaties saņemt 100 produkta pieteikumus. 
Šajā gadījumā konversija būs produkta 
pieteikums un kampaņas KPI 100 
pieteikumi. Vērtējot reklāmas kampaņu
galarezultātus, iesakām analizēt ne tikai

konversiju masu, bet arī citus vērtīgus   
rādītājus (sk. Cost/Conversion, Concversion 
Rate rādītājus).

Svarīgi saprast, kā AdWords sistēmā tiek 
uzskaitītas Conversions un Converted 
Clicks. Conversions ir Many per Click 
Conversions. Piemēram, ja pēc klikšķa 
cilvēks 3 reizes pasūtījis produktu, 
Conversion būs 3. Visbiežāk Conversions 
izvēlas Macro konversiju uzskaitei 
(pirkums, pieteikums utt.)

Lai šis rādītājs parādītos, nepieciešams 
izveidot mērķus ar AdWords Conversion 
Tracking palīdzību vai importēt mērķus no 
Jūsu Google Analytics konta. Ja Analytics 
kontā jau viss izdarīts, iesakām veikt 
importu.

Conversions
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Converted Clicks arī ir konversiju jeb 
reklāmguvumu uzskaite, bet šis ir One 
per Click Conversion.

Piemēram, ja pēc klikšķa cilvēks 3 reizes 
pasūtījis produktu, Converted Clicks būs 1.

Visbiežāk Converted Clicks izvēlas Micro 
konversiju uzskaitei (kontaktu sadaļas 
apmeklējums, kataloga lejupielāde utt.)

Converted Clicks

Cost / Conversion
Šis rādītājs dod Jums iespēju noskaidrot, 
cik izmaksāja viena konversija.

Bieži vien pirms reklāmas kampaņas 
uzsākšanas tiek nosprausti mērķi (KPI).

Atkarībā no situācijas vienas konversijas 
izmaksa varētu būt viens no KPI. Tas 
nozīme, ka tieši šis ir viens no rādītājiem, 
kas Jums varētu pateikt, vai ir sasniegti 
kampaņas mērķi. Piemēram, Jūs zināt, ka 
viena klienta piesaistīšanā varat ieguldīt ne 
vairāk kā 10 eur. Tas nozīme, ka Jūsu

reklāmas kampaņas viens no mērķiem 
varētu būt "ieguldīt vienas konversijas 
saņemšanā 10 eur vai mazāk". Tad vērtējot 
Cost/Conversion rādītāju, Jūs varat 
noskaidrot, vai ir sasniegti reklāmas 
kampaņas mērķi.

Šis rādītājs obligāti jāņem vērā, veicot 
reklāmas kampaņu analīzi un optimizāciju. 
Noskaidrojot, kādi atslēgvārdi/reklāmas 
ziņojumi utt. nesasniedz KPI, tiks pieņemti 
lēmumi par pauzēšanu, likmju 
samazināšanu vai citām darbībām.
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Viens no rādītājiem, kas parādā 
reklāmas kampaņas gala efektivitāti.

Pēc formulas uzskatami redzams, jo 
augstāks ir Conversion Rate, jo efektīvāka ir
reklāmas kampaņa.  

Šis rādītājs jāņem vērā, veicot kampaņu 
/grupu/reklāmas ziņojumu/atslēgvārdu utt. 
analīzi un optimizāciju. Jūsu uzdevums - 
regulāri veikt darbības, kas paaugstina 
Conversion Rate vai notur augstā līmenī. 

Pirms reklāmas kampaņas sākuma, kad 
veicat budžeta un klikšķu prognozi, 
iesakām aprēķināt arī minimālo Conversion 
Rate. Šī provizoriskā vērtība palīdzēs 
kampaņas realizācijas gaitā saprast, vai 
virzāties uz mērķu sasniegšanu, vai esat arī 
pazaudējuši fokusu. 

Conversion Rate

Formula:

CR=Conversions/Clicks x 100
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Visbiežāk šis rādītājs ir saistošs 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
produktu pārdošanu internetā 
(ecommerce). 

Šis rādītājs parāda kopējos ieņēmumus 
(Revenue) par produktu pārdošanu. Līdzīgs 
rādītājs ir arī Analytics rīkā un tas saucas 
Revenue. Ja Jūs pārdodat produktus online, 
tad iesakām konversiju uzskaites vietā 
analizēt tieši šo rādītāju. Tas dod iespēju 
saņemt precīzāku informāciju par reklāmas 
kampaņu efektivitāti. Precīzākā informācija 
ļauj pieņemt pareizākus lēmumus par 
turpmākām darbībām. 

Šajā gadījumā Jūs varēsiet analizēt atdevi 
no reklāmas kampaņām ekonomisko 
rādītāju griezumā (ROAS, ROI utt.). Tas dod 
iespēju noteikt, vai kampaņa/-
grupa/reklāmas ziņojums/atslēgvārds 
nodrošina peļņu vai zaudējumus. 

Lai šis rādītājs parādītos, nepieciešams 
izveidot mērķus ar AdWords Conversion 
Tracking palīdzību vai importēt Transac-
tions no Jūsu Google Analytics konta. Ja 
Analytics kontā jau notiek Transactions 
uzskaite, iesakām veikt importu.

Total Conversion Value
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lielāku uzsvaru uz atslēgvārdiem/reklāmas 
ziņojumiem/kampaņām utt., kuriem ir 
augstāks ROAS.

Lai saņemtu pēc iespējas korektākus 
analīzes datus, bieži vien ROAS rādītāju 
aprēķina ārpus AdWords konta. Lai varētu 
redzēt "īsto" ROAS vērtību, nepieciešams 
no ieņēmumiem izvilkt maržu (var arī 
nodokļus: PVN utt.) un tad no iegūtas 
vērtības aprēķināt ROAS. To var izdarīt 
Analytics rīkā vai arī lejupielādējot 
AdWords datus Excel dokumentā. 
Piemēram, ieņēmumi no reklāmas ir 1000 
eur un reklāmas izmaksas šajā periodā ir 
200 eur. Marža ir 20%, kas attiecīgi ir 200 
eur. ROAS vērtība tiek rēķināta no 200 eur 
un ir 1, un pasaka, ka Jūs neko neesat 
nopelnījuši.

Conversions value / Cost

Latvijā vairāk nekā 700 000 cilvēku 
izmanto internetu mobilajos telefonos 
(CSP: 2015). Ņemot vērā straujo mobilo 
ierīču lietotāju pieaugumu, šis rādītājs 
paliek arvien aktuālāks.

Pateicoties Cross-Device Conversions, var 
noskaidrot, vai konversijas nodrošināšanā 
piedalījās viena ierīce vai vairākas. 
Piemēram, ja lietotājs 

uzklikšķinājis uz reklāmas no mobila 
telefona, bet vēlāk konvertējies no 
portatīva datora, tad pie Cross-Device 
Conversions Jūs redzēsiet vienu konversiju. 

Šo rādītāju pašlaik pietiekami grūti ņemt 
vērā optimizācijas procesā. Pārsvarā tam ir 
informatīvs raksturs. Ceram, ka jau 
tuvākajā nākotnē šim rādītājam būs lielāka 
praktiskā vērtība.

Cross-device conversions

Visbiežāk šis rādītājs būs aktuāls 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
produktu pārdošanu internetā 
(ecommerce). Šis ir ROAS (Return on Ad 
Spend) un tiek aprēķināts pēc sekojošas 
formulas: 
Ieņēmumi (Revenue) / Izmaksas (Cost). 

Piemēram, ja ieņēmumi no reklāmas ir 
1000 eur un reklāmas izmaksas šajā 
periodā ir 500 eur, tad ROAS ir 2 (200%, šis 
rādītājs var tikt attēlots arī procentos) un 
pasaka, ka Jūs esat nopelnījuši 2 eur par 
katru ieguldīto 1 eur. 

Acīmredzami, Jums ir izdevīgi panākt pēc 
iespējas augstāku ROAS rādītāju. Šo 
rādītāju Jūs noteikti izmantosiet 
optimizācijas procesā. Jums būs saistoši likt 
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Bounce Rate ir atlēcienu līmenis. Šo 
rādītāju ir svarīgs kontrolēt, jo tas 
norāda uz trafika kvalitāti.

Google nosaka, ir vai nav noticis Bounce 
šādā veidā: Ja pēc klikšķa uz reklāmas, 
lietotājs nav apmeklējis citas mājas lapas 
sadaļas un uzreiz pametis lapu, tad šis ir 

Bounce. Tas nozīme, jo augstāks ir Bounce 
Rate, jo zemākā ir trafika kvalitāte. Ir 
atsevišķi gadījumi, kad šis rādītājs nav tik 
saistošs. Bet lielākoties iesakām kontrolēt 
un analizēt šo rādītāju.

Lai būtu vieglāk interpretēt Bounce Rate 
līmenī, iedosim robežvērtības.

Bounce Rate

0%-15%
Ja Bounce Rate ir 0% vai tuvu tam, iesakām 

pārbaudīt, vai viss ir kārtībā ar ievietotā 
Google Analytics koda tehnisko pusi. 

Iespējams, ir ievietoti divi Google Analytics 
kodi un tādēļ notiek nekorekta uzskaite.

15%-35%
Ja Bounce Rate atrodas šajās robežās, tad 

tas ir ideālais rādītājs un nav pamata 
uztraukties par trafika kvalitāti. 

35%-50%
Šis ir vidēji labs rādītājs. Ja Bounce Rate 

atrodas šajās robežās, trafika kvalitāte nav 
ideāla, bet atrodas normas robežās. 

Atkarībā no situācijas šajā gadījumā ir vērts 
novērtēt atsevišķu atslēgvārdu/reklāmas 

ziņojumu/landing page darbības 
efektivitāti. Iespējams, tiks atrastas kādas 

atsevišķas kļūdas.

50%-65%
Šis ir vidēji slikts rādītājs. Mēs teiktu, ka, 

redzot šo rādītāju, situācija vēl nav kritiska, 
bet noteikti ir jau vērts veikt dziļāku analīzi 
ar mērķi noskaidrot vidēji sliktas vērtības 

iemeslu. 

65%+
Ja no AdWords reklāmas redzat Bounce 

Rate virs 70%, tad ir jau pamats operatīvi 
rīkoties - noskaidrot augstā BR iemeslus un 

veikt atbilstošus labojumus. 

Lai Bounce Rate varētu atrast AdWords 
rīkā, šo rādītāju nepieciešams importēt 
no Jūsu Google Analytics konta.



"Ceram, ka šis būs vērtīgs palīgs
ceļā uz efektīvākām Google reklāmām",

jūsu iMarketings.lv Google AdWords komanda. 

Uzdodiet jautājumus, sūtot tos uz sv@imarketings.lv. 
Labprāt palīdzēsim tikt skaidrībā ar AdWords :)


