
 

 
 

 

 

Wstęp i omówienie  
 
System AdWords rozwija się dzięki Wam. Od 2005 roku dodaliśmy ponad 20 
narzędzi i 10 rodzajów raportów, starając się na bieżąco dostosowywać do nowych 
sposobów korzystania z systemu AdWords przez naszych reklamodawców.  
 
Niedawno postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej sposobom zarządzania 
kampaniami przez reklamodawców, zwrócić się do nich o opinie, a następnie 
wprowadzić ewentualne zmiany. W ten sposób powstał nowy interfejs AdWords. 
 

 
 
Chcemy, aby wykonywanie typowych, codziennych działań na koncie stało się 
jeszcze łatwiejsze. Oznacza to:  
 

• więcej możliwości wyświetlania danych i wyszukiwania narzędzi 
potrzebnych w danej chwili; 

• szybszą nawigację po koncie;  
• łatwiejsze edytowanie słów kluczowych, reklam, stawek oraz miejsc 

docelowych;  
• lepszy wgląd w informacje o koncie dzięki bardziej szczegółowym 

statystykom i kontekstowym raportom.  
 
Niniejszy przewodnik pomoże Ci w rozpoczęciu pracy z nowym interfejsem 
AdWords. Zawiera on omówienie najważniejszych funkcji, z jakimi zetkniesz się 
podczas nawigowania po koncie. 
 
 
I. Nawigacja po koncie  
 
Karty nawigacyjne  
 
Po pierwszym otwarciu konta ze zaktualizowanym interfejsem zauważysz zmianę w 
kartach nawigacyjnych u góry strony.  
 

• łatwiejsza nawigacja po koncie 
dzięki nowemu drzewu konta; 

 
• edycja bezpośrednia słów 

kluczowych, stawek, reklam i 
miejsc docelowych;  

 
• zintegrowane raporty na stronach 

zarządzania kampanią; 
 

• widoki pełnego zakresu 
ukazujące wszystkie słowa 
kluczowe, reklamy i miejsca 
docelowe w kampanii; 

 
• szybkie filtrowanie ułatwiające 

skoncentrowanie się na 
najważniejszych danych; 

 
• wykresy podsumowania 

skuteczności umożliwiające 
szybkie dostrzeżenie tendencji.  

Najważniejsze aktualizacje interfejsu:  

W nowym interfejsie wprowadzono 
wiele drobnych zmian dotyczących 
sposobu zarządzania kampanią. 
Główne nowości:  

 

 

Pierwsze kroki z nowym interfejsem AdWords 
Przewodnik po zmianach w zarządzaniu kampanią 
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Porady związane z nawigacją po koncie  
 

• Drzewo konta umożliwia szybkie 
przeskoczenie do dowolnej aktywnej 
kampanii lub grupy reklam na 
koncie.  

 
• Nowe karty pełnego zakresu 

zawierają listy wszystkich grup 
reklam, słów kluczowych, miejsc 
docelowych i reklam w danej 
kampanii lub na całym koncie.  

 
• Etykiety u góry każdej strony 

ukazują bieżącą lokalizację na 
koncie. Klikając odpowiedni link, 
można przenieść się na jeden z 
poprzednich poziomów.  
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Nowa karta „Narzędzia” umożliwia przejście na stronę konta Narzędzia. W dalszym 
ciągu masz dostęp do takiego samego zestawu narzędzi, chociaż niektóre z nich 
zostały zintegrowane na karcie „Kampanie” nowego interfejsu.  
 
Karta „Moje konto” umożliwia przeglądanie i edytowanie ustawień konta oraz 
ustawień dostępu do konta, natomiast karta „Informacja o płatności” zapewnia dostęp 
do stron podsumowania płatności i preferencji płatności. 
 
„Kampanie” to jedyna karta, której zawartość ulega zmianie. Kliknięcie wszystkich 
innych kart lub znajdujących się na nich linków przeniesie Cię na strony znane z 
poprzedniego interfejsu AdWords. 
 
Nawigacja przy użyciu drzewa konta  
 
Z boku strony widoczne jest służące do nawigacji drzewo konta. Jest ono podobne 
do drzewa konta w Edytorze AdWords.  
 

 
 
Drzewo konta umożliwia szybkie przechodzenie do wybranej kampanii lub grupy 
reklam z dowolnej strony konta. 
 
Zamiast drzewa konta do nawigacji po koncie możesz w dalszym ciągu używać 
linków znajdujących się u góry stron zarządzania kampanią lub w tabelach.  
 
II. Monitorowanie skuteczności  
 
Wykresy podsumowania skuteczności 
 
Nowe wykresy, dostępne z wielu stron konta, ułatwiają dostrzeżenie tendencji w 
zmianach skuteczności. 
 

 
 
Możesz wybrać maksymalnie dwa parametry naraz i wyświetlić na wykresie ich 
skuteczność w zaznaczonym zakresie dat. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca do 
zarządzania danymi, możesz całkowicie ukryć wykresy, używając menu „Filtr i 
widoki”. 
 
 
 
 
 
 



 

Przeglądanie statystyk skuteczności  
 

• Dostępne na koncie karty 
pełnego zakresu umożliwiają 
szybkie przeglądanie 
obszarów wymagających 
Twojej uwagi.  

 
• Przeglądając karty pełnego 

zakresu, możesz szybko 
przełączać się między 
pełnymi listami słów 
kluczowych, reklam i miejsc 
docelowych w różnych 
kampaniach, używając 
drzewa konta.  

 
• Jednoczesne używanie 

filtrów i kart pełnego zakresu 
umożliwia wyświetlenie 
wszystkich słów kluczowych, 
miejsc docelowych lub 
reklam spełniających 
określone przez Ciebie 
wymagania. 

 
• Opcja „zobacz wyszukiwane 

hasła” może podsunąć 
wykluczające słowa 
kluczowe, pochodzące z 
wyszukiwań o małej 
skuteczności.  

 

 

 
Pełny zakres informacji na poziomie konta i kampanii 
 
Obecnie można korzystać z dodatkowych opcji podczas przeglądania oraz 
sortowania reklam i słów kluczowych na koncie. Przeglądając wszystkie kampanie 
online lub pojedyncze kampanie na koncie zobaczysz nowe karty: Grupy reklam, 
Ustawienia, Reklamy, Słowa kluczowe i Sieci (tę kartę omówimy dokładniej w 
dalszej części przewodnika). 
 
Kliknięcie karty Słowa kluczowe, Sieci lub Reklamy spowoduje wyświetlenie słów 
kluczowych, miejsc docelowych lub reklam na wybranym poziomie. Ułatwia to 
sortowanie i filtrowanie na podstawie najważniejszych parametrów w grupach 
reklam oraz pozwala skoncentrować się na poszczególnych elementach o dużej 
lub małej skuteczności. 
 
Na przykład można kliknąć kartę Słowa kluczowe na poziomie konta, a następnie 
przesortować wszystkie słowa kluczowe według kosztu konwersji, aby zobaczyć, 
które z nich zapewniają największą skuteczność niezależnie od przynależności do 
grupy reklam. Następnie można zwiększyć stawki powiązane z tymi słowami 
kluczowymi lub połączyć je w jednej kampanii o własnym budżecie dziennym.  
 

 
 
Używanie kart pełnego zakresu do przeglądania elementów z całego konta może 
zapewnić wgląd potrzebny, by zwiększyć całkowitą skuteczność.  
 
Filtry 
 
Obecnie można ustawiać filtry danych, aby wyświetlać tylko te reklamy, słowa 
kluczowe lub miejsca docelowe, które spełniają określone przez Ciebie 
wymagania biznesowe. 
 

 
 
Wybierz polecenie „Utwórz filtr” w sekcji „Filtry i widoki”, aby ustawić filtr lub kilka 
filtrów. Aby na przykład wyszukać okazje mogące z dużym prawdopodobieństwem 
zwiększyć sprzedaż, można ustawić filtr powodujący wyświetlanie tylko takich słów 
kluczowych na koncie, które mają duży współczynnik konwersji i niski koszt. 
Można także wyświetlić wyłącznie miejsca docelowe w sieci partnerskiej o niskim 
koszcie konwersji i małej liczbie wyświetleń. 
 
Jednoczesne używanie filtrów i kart pełnego zakresu to skuteczny sposób, aby 
skoncentrować się wyłącznie na najważniejszych obszarach konta, niezależnie od 
tego, z jaką grupą reklam są one powiązane.  
 
Zintegrowane raporty  
 
Dostęp do raportów jest teraz łatwiejszy, a same raporty zawierają bardziej 
szczegółowe informacje na temat miejsc wyświetlania reklam. 
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Porady dotyczące wprowadzania zmian 

  

 
• Dzięki edycji bezpośredniej 

można szybko 
wprowadzać zmiany na 
koncie.  

 
• Aby zmienić kilka słów 

kluczowych, miejsc 
docelowych lub stawek, 
wybierz odpowiednie 
elementy i użyj przycisku 
„Edytuj”, aby naraz 
wprowadzić zmiany.  

 
• Aby wypróbować działanie 

słów kluczowych w innej 
grupie reklam, wystarczy 
kilkakrotne naciśnięcie 
przycisku „Kopiuj”.  

 
• Przycisk „Pobierz” 

umożliwia szybkie 
eksportowanie elementów 
do pliku .csv, który można 
modyfikować ręcznie.  
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Na karcie Słowa kluczowe kliknij polecenie „Zobacz wyszukiwane hasła”, aby 
wyświetlić zintegrowany raport wyszukiwań dla wybranych słów kluczowych. 
Przedstawia on statystyki skuteczności wyszukiwanych haseł, które spowodowały 
wyświetlenie reklam. Następnie możesz dodać te terminy jako zwykłe lub 
wykluczające słowa kluczowe, aby podnieść jakość generowanego ruchu. 
 

 
 
Jeśli chcesz sprawdzić, jak zmienia się skuteczność słowa kluczowego w zależności 
od typu dopasowania, wybierz nową opcję „Podziel według typu dopasowania 
zapytania” z menu „Filtr i widoki”, aby zobaczyć różnice w skuteczności między 
poszczególnymi dopasowaniami słów kluczowych — przybliżonymi, do wyrażenia i 
ścisłymi. 
 
Aby wydajniej zarządzać siecią partnerską, zaznacz opcję „Automatyczne miejsca 
docelowe” na karcie Sieci. Spowoduje to wyświetlenie witryn i adresów URL w sieci 
partnerskiej, gdzie wyświetlane były Twoje reklamy — tak samo jak w przypadku 
raportu skuteczności miejsc docelowych. (Omówimy to dokładniej w dalszej części 
przewodnika). 
 
III. Wprowadzanie nowych elementów i zmian  
 
Nowy proces tworzenia 
 
Zaktualizowaliśmy również proces tworzenia kampanii i grup reklam, aby zapewnić
większą elastyczność w miarę rozbudowy konta.  
 

 
 
Możesz tworzyć reklamy, dodawać słowa kluczowe i ustawiać stawki w dowolnej 
kolejności. Elementy te są dodawane na tych samych kartach, które będą później 
używane do zarządzania gotową kampanią lub grupą reklam. Jeśli wolisz, możesz 
też skorzystać z możliwości błyskawicznego tworzenia nowych grup reklam na jednej 
stronie.  
 
Edycja bezpośrednia  
 
Edycja bezpośrednia pozwala na szybkie wprowadzanie zmian na koncie. Wystarczy 
kliknąć dowolny element na koncie, który można edytować, a następnie 
zmodyfikować go bez przechodzenia na osobną stronę.  
 

 



 

Porady dotyczące karty Sieci 
 

• Jeśli korzystasz ze słów kluczowych 
do kierowania kontekstowego, 
automatyczne miejsca docelowe 
podają witryny, w których wyświetlane 
były Twoje reklamy. Nie wpływa to na 
kierowanie reklam na dodane przez 
Ciebie wskazane miejsca docelowe 
przez Twoje słowa kluczowe. 

 
• Możesz wyszukiwać nowe wskazane 

miejsca docelowe na liście 
automatycznych miejsc docelowych.  

 
• Ustawiając różne stawki dla 

poszczególnych wskazanych miejsc 
docelowych, możesz optymalizować 
skuteczność.  

 
• Przed wykluczeniem miejsca 

docelowego o małej skuteczności 
można obniżyć jego stawkę.  

 
• Jeśli miejsce docelowe ma 

nieprzerwanie słabą skuteczność lub 
nie spełnia Twoich innych celów 
biznesowych, wyklucz je.  

 
• Aby zapewnić wystarczającą liczbę 

kliknięć, przed ograniczeniem 
wyświetlania możesz kierować 
reklamy na całą sieć partnerską, 
monitorując ruch powiązany ze 
wskazanymi miejscami docelowymi.  

 
 
Można na przykład kliknąć dowolne słowo kluczowe, aby je szybko zmodyfikować
lub zmienić jego typ dopasowania.  
 
IV. Karta Sieci i automatyczne miejsca docelowe  
 
Karta Sieci  
 
Karta Miejsca docelowe, znana z poprzedniego interfejsu AdWords, została 
przemianowana na kartę Sieci. Przedstawia ona podsumowanie statystyk 
skuteczności reklam w wyszukiwarce Google, w witrynach partnerów wyszukiwania i 
w sieci partnerskiej Google.  
 

 
Za pomocą karty Sieci można także wyświetlać raporty na poziomie domeny lub 
adresu URL, ukazujące miejsca docelowe w sieci partnerskiej, w których 
wyświetlono Twoje reklamy, oraz zarządzać miejscami docelowymi w sieci 
partnerskiej, w których pojawiają się Twoje reklamy.  
 
Statystyki sieci partnerskiej na karcie Sieci zostały podzielone na dwie grupy: 
wskazane miejsca docelowe i automatyczne miejsca docelowe.  
 
Wskazane miejsca docelowe  
 
Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia wskazanych miejsc docelowych. Oto krótkie 
przypomnienie współdziałania słów kluczowych i wskazanych miejsc docelowych:  
 

 
Jeśli w grupie reklam znajdują się słowa kluczowe, będą one zawsze używane do 
kontekstowego kierowania reklam na strony w sieci partnerskiej.  
 
Jeśli w grupie reklam jest na przykład zestaw słów kluczowych „róże”, Twoje 
reklamy będą wyświetlane tylko na stronach sieci partnerskiej powiązanych z 
różami. Jeśli następnie do grupy reklam zostanie dodane wskazane miejsce 
docelowe, sposób jego działania będzie zależał od ustawień kampanii. 
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Jeśli Twoje reklamy są wyświetlane na tematycznie powiązanych stronach w całej 
sieci, wskazane miejsca docelowe nie wpłyną na to, które strony będą odpowiednie 
do wyświetlania Twoich reklam. Dodanie wskazanego miejsca docelowego 
umożliwia natomiast ustawienie dla niego osobnej stawki. Należy ustawiać wyższe 
stawki w przypadku miejsc, w których chcesz uzyskać większy ruch, a mniejsze w 
przypadku miejsc, które nie spełniają Twoich celów związanych ze skutecznością. 
 
Jeśli Twoje reklamy są wyświetlane na tematycznie powiązanych stronach we 
wskazanych miejscach docelowych, dodanie wskazanego miejsca docelowego 
zwiększy liczbę stron w sieci partnerskiej, na których mogą być wyświetlane Twoje 
reklamy. Jednak Twoje reklamy będą wyświetlane tylko na tych stronach spośród 
wskazanych miejsc docelowych, które są powiązane z tematyką Twojej listy słów 
kluczowych. (Jeśli w Twojej grupie reklam nie ma słów kluczowych, reklamy będą 
mogły być wyświetlane na dowolnej stronie spośród dodanych wskazanych miejsc 
docelowych).  
 
Automatyczne miejsca docelowe  
 
Automatyczne miejsca docelowe to odpowiednie pod względem kontekstu fragmenty 
sieci partnerskiej, w których umieściliśmy Twoje reklamy. W poprzednim interfejsie 
AdWords w celu wyświetlenia takich miejsc docelowych należało utworzyć Raport 
skuteczności miejsc docelowych w Centrum raportów. Obecnie dzięki nowemu 
interfejsowi można wyświetlić je bezpośrednio na karcie Sieci. Najlepszym 
sposobem wyszukania wskazanych miejsc docelowych, które warto dodać do grupy 
reklam, jest przejrzenie automatycznych miejsc docelowych.  
 

 
 
Twoje automatyczne miejsca docelowe ukazują, które fragmenty sieci partnerskiej 
uzyskują najlepszą skuteczność. Dzięki dostępowi do tych danych, można szybko 
podjąć odpowiednie działania. Przycisk „Wskaż miejsce docelowe i stawkę” 
umożliwia dodanie automatycznego miejsca docelowego do listy wskazanych miejsc 
docelowych i ustawienie niestandardowej stawki.  
 
Jeśli chcesz się upewnić, że reklamy nie będą już wyświetlane w określonym miejscu 
docelowym, możesz użyć przycisku „Wyklucz miejsca docelowe”, aby na stałe 
wykluczyć dane miejsce docelowe z kampanii lub grupy reklam. 
 
Karta sieci umożliwia dostęp do wielu zaawansowanych narzędzi i raportów. Nowe 
opcje umożliwiają uzyskanie dodatkowych informacji na temat reklam w sieci 
partnerskiej i wprowadzenie zmian, które będą miały duży wpływ na całkowitą 
skuteczność. 
 
V. Wysyłanie opinii 
 
Nowy interfejs AdWords powinien ułatwić skuteczne zarządzanie kampaniami 
AdWords służące realizacji celów biznesowych. Zawsze jednak dążymy do jego 
udoskonalania, wprowadzając dalsze zmiany. Prosimy o przesyłanie wszelkich opinii 
na temat nowego interfejsu. Umożliwia to odpowiedni link, znajdujący się w rogu u 
góry konta. 

 
 
Twoje uwagi zostaną przesłane bezpośrednio do zespołu programistycznego 
produktu AdWords. Czytamy wszystkie komentarze i na podstawie uwag 
użytkowników określamy, jakie zmiany należy wprowadzić.  
 
Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie informacji na temat nowego 
interfejsu. Mamy nadzieję, że program AdWords stał się prostszy w użyciu i 
wydajniejszy oraz że wprowadzone zmiany pozwolą prowadzić kampanie jeszcze 
skuteczniej. 


