 MODUL 10
IKLAN GOOGLE
SEARCH ADS

AGENDA HARI INI
1. MENGENAL IKLAN GOOGLE DISPLAY
Mengapa Iklan Google Display penting untuk bisnis Anda
2. ELEMEN PENTING PADA IKLAN GOOGLE DISPLAY
Pengaturan dan strategi yang penting diketahui untuk memaksimalkan hasil iklan Google
Display
3. BAGAIMANA SETUP IKLAN GOOGLE DISPLAY
Mengenal cara beriklan dengan iklan Google Display
4. OPTIMISASI IKLAN GOOGLE DISPLAY
Mengetahui cara mengoptimalisasikan iklan Google Display

APA YANG AKAN DIPELAJARI
1.
2.
3.
4.

Mengenai iklan Google Display, khususnya iklan Google Display Responsif.
Jenis lelang, strategi & targeting iklan Google Display responsif.
Memulai & mengatur iklan Google Display responsif.
Optimisasi iklan Google Display responsif.

MENGENAL IKLAN GOOGLE DISPLAY
Iklan Google Display adalah salah satu tipe dari iklan Google yang berupa teks, banner,
gmail, aplikasi atau video, untuk mempromosikan bisnis dengan cara membantu menemukan
calon pelanggan di internet dan aplikasi.
Iklan Google Display Responsif adalah jenis setup iklan standar di iklan Google Display
dimana Google secara otomatis akan membuatkan & menampilkan iklan bisnis Anda sesuai
dengan format yang paling sesuai dengan media, gadget & ketertarikan calon pelanggan Anda.
Dengan iklan Google Display Responsif, Anda bisa membuat variasi headline dan deskripsi
iklan yang akan dipelajari oleh Google untuk mendapatkan kombinasi yang paling optimal untuk
calon pelanggan.

Contoh Format Ukuran Iklan Google Display

●
●
●
●
●

Materi gambar untuk iklan display harus disiapkan
Ukuran iklan banyak dan beragam
Slot iklan sesuai dengan ukuran iklan yang ada
Untuk mengetahui ukuran-ukuran iklan google display, bisa dicek disini:
https://support.google.com/adwords/editor/answer/57755?hl=id

Dimana Saja Iklan Google Display Dapat Muncul
Iklan Google Display dapat ditampilkan di berbagai tempat di internet, tergantung dari siapa
yang Anda targetkan untuk menunjukkan iklan tersebut dan tipe iklan yang Anda buat.
Situs Google
● Mesin Pencari Google
● Google Play
● Google Shopping
● Google Maps
● Gmail
Situs-situs yang bekerjasama dengan Google dalam Display Network
● YouTube
● Blog
● Website

Manfaat Iklan Google Display Network & Display Responsif
1. Mengoptimalkan performa iklan Anda berdasarkan aset yang paling sesuai dengan
prediksi & histori performa kampanye Anda.
2. Jangkauan lebih luas karena iklan Anda secara otomatis akan menyesuaikan dengan
format inventori yang tersedia.
3. Menghemat waktu pembuatan karena Anda bisa dengan mudah dan cepat membuat
iklan Anda.
Contoh Iklan Google Display Responsif di Jaringan Situs Partner Google

Contoh Iklan Google Display Responsif di YouTube

Contoh Iklan Google Display Responsif di Gmail

Jenis Bisnis yang cocok untuk Menggunakan Iklan Google Display
● Bisnis yang ingin membangun atau meningkatkan brand awareness/kesadaran merek.
● Bisnis yang ingin mendatangkan trafik ke situsnya
● Bisnis yang sedang melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan
● Bisnis yang mempunyai daya visual yang kuat
Syarat-Syarat untuk Beriklan di Google Display
1. Bisnis Anda sudah memiliki website atau URL sendiri
2. Anda sudah membuat akun Google Ads, dan sudah menyetujui sistem pembayaran
serta keamanannya
3. Dilarang untuk membuat iklan yang berhubungan atau mengandung malware, spyware,
software yang tidak diinginkan , kode merusak lainnya, atau dengan sengaja melanggar
atau menghindari program sekuritas
4. Dilarang untuk memberikan pihak ketiga untuk membuat tayangan, klik, atau konversi
secara tidak sah
5. Dilarang untuk mengambil data yang berhubungan dengan periklanan Google Ads
kecuali diberikan secara langsung oleh Google
6. Dilarang untuk menghalang atau bercampur tangan dengan fungsi program Google Ads

ELEMEN PENTING PADA IKLAN GOOGLE DISPLAY
1.
2.
3.
4.
5.

Target Iklan
Jadwal Iklan
Anggaran Kampanye
Grup Iklan
Aset Iklan

1. Target Iklan
Anda bisa menentukan iklan Google Display berdasarkan:
a. Lokasi: Negara, Kota, Area hingga Radius
b. Bahasa: Bahasa yang digunakan
c. Perangkat: Perangkat yang digunakan
d. Audiens berdasarkan minat & kebiasaan
e. Audiens berdasarkan pasar & niat
f. Demografi: berdasarkan jenis kelamin, usia, status keluarga, persen pendapatan
rumah tangga
g. Kata kunci
h. Topik
i. Penempatan situs/kanal/video/aplikasi

2. Jadwal Iklan
Anda bisa menentukan jadwal iklan Google Search Ads berdasarkan:
a. Hari : Berdasarkan hari yang ingin kita tentukan untuk menentukan waktu tertentu
(Contohnya: Semua hari, Senin - Jum’at, Sabtu - Minggu, Hari-hari tertentu)
b. Waktu : Menentukan durasi iklan tayang sesuai dengan hari yang sudah ditentukan
(Contohnya : Sabtu-Minggu (10:00 -15.00)
c. Tanggal mulai dan tanggal berakhir : Menentukan tanggal mulai dan berakhir
kampanye (Contohnya Iklan kita hanya promo 1 bulan Ramadan, maka iklan anda
akan berhenti 30 hari setelah tanggal mulai kampanye anda, sesuai dengan akhir
Ramadan. iklan anda akan berhenti ditayangkan secara otomatis)

3. Anggaran Kampanye
a. Anggaran Harian
Menentukan biaya yang Anda ingin keluarkan per hari untuk menjalankan iklan
Anda. Ketika biaya mencapai anggaran harian Anda, iklan Anda pada hari itu akan
berhenti ditayangkan.
b. Lelang
Google menentukan iklan mana yang muncul dengan sistem lelang
i.
Lelang Manual
Metode lelang dimana Anda dapat menentukan sendiri angka maksimum
lelang untuk iklan Anda. Jika menggunakan lelang manual, anda dapat
mengatur angka lelang dalam level ad-grup
ii.
Lelang Otomatis
Google membantu Anda menentukan angka lelang Anda dengan
algoritma mereka. Google akan melihat setting Anda, seperti tujuan,
targeting, ukuran iklan, untuk mengkalkulasikan angka optimal untuk
lelang Anda agar iklan Anda berjalan dengan baik.

Tip: Ketika baru memulai dan belum punya pengalaman dengan Google Ads, disarankan untuk
menggunakan lelang otomatis.Jika Anda juga tidak mempunyai waktu untuk terus memantau
secara reguler, juga disarankan untuk menggunakan lelang otomatis. Lelang manual biasa lebih
cocok digunakan bagi orang yang sudah berpengalaman dengan menggunakan Google Ads,
dan mempunyai waktu untuk terus memantau dan mengoptimasi iklan secara reguler.
4. Grup Iklan
Dalam sebuah kampanye dengan satu tujuan tertentu, Anda bisa membuat beberapa grup iklan
agar memudahkan Anda memonitor dan mengoptimisasi kampanye Anda.
Contohnya:
Kampanye 1: Display - Awareness - Produk A - Targeting Demografi + Ketertarikan Automotif
Kampanye 2: Display - Awareness - Produk A - Targeting Demografi + Ketertarikan Olahraga
Kampanye 3: Display - Awareness - Produk C- Targeting Demografi + Penempatan website X
Kampanye 4: Display - Awareness - Produk C - Targeting Demografi + Penempatan aplikasi Y
Struktur ini dapat membantu Anda melakukan Pengelompokan Kata Kunci yang Anda gunakan
dan mengetahui kesuksesan Iklan Anda per masing masing kampanye

5. Aset Iklan
a. Teks: Gunakan copywriting yang menarik target market Anda pada judul & deskripsi
iklan Anda.
b. Logo: Gunakan logo perusahaan, brand atau bisnis Anda untuk membangun
awareness bisnis Anda.
c. Gambar: Gunakan gambar yang menarik dan sesuai tujuan iklan & target market
bisnis Anda.
d. Video: Sebisa mungkin gunakan video untuk lebih leluasa menjelaskan produk/jasa
bisnis Anda.

BAGAIMANA SETUP IKLAN GOOGLE DISPLAY
Hal yang perlu diingat sebelum membuat kampanye iklan anda
1. Tentukan tujuan kampanye Anda
2. Buat satu kampanye untuk satu tujuan
3. Pisahkan setiap targeting Anda dalam setiap kampanye yang berbeda.
4. Sesuaikan kata-kata iklan & desain banner dengan tujuan kampanye Anda
5. Lakukan optimisasi untuk meningkatkan performa

Penjelasan Mengenai Tujuan Kampanye
Awareness: Kampanye untuk membangun kesadaran
target market bisnis Anda mengenai merek dan produk
Anda.
Interest: Kampanye untuk membuat orang ingin
mengetahui lebih lanjut mengenai produk Anda.
Desire: Kampanye untuk membuat orang sangat tertarik
dengan produk Anda.
Action: Kampanye untuk membuat orang membeli produk
Anda.
Loyalty: Kampanye untuk membuat orang tetap
menggunakan produk Anda.

Contoh Strategi untuk Beberapa Tujuan Kampanye

Cara Mengakses Google Ads Bagi yang Mempunyai Akun Google

1. Buka browser pilihan Anda dan
akses https://ads.google.com/
2. Jika sudah mempunyai akun
Google, klik tombol “login”

1.
2.
3.
4.

Masukkan email Anda
Klik tombol “berikutnya”
Masukkan kata sandi Anda
klik tombol “berikutnya”

Cara Mengakses Google Ads Bagi Pengguna Baru

1. Buka browser pilihan Anda dan
akses https://ads.google.com/
2. Jika belum mempunyai akun,
mulai membuat akun Anda. Klik
tombol “mulai sekarang”

1. Klik “Buat Akun”

1. Masukkan Nama Depan dan
Belakang Anda
2. Masukkan alamat email Anda
3. Masukkan kata sandi Anda
4. Klik “berikutnya”
5. Anda akan diminta
memasukkan nomor ponsel
untuk proses verifikasi, dan
setelah memasukkan kode
verifikasi lewat sms, akun
Anda akan terbuat.

Cara Membuat Iklan Google Display

1. Klik tombol
2. Klik kampanye display

1. Klik “kampanye”
2. Klik
3. Klik “kampanye baru”

1. Pilih tujuan yang Anda
inginkan untuk kampanye iklan
Anda
2. Contoh ini tujuan traffic situs
dilipih
3. Klik “Lanjut”

Penjelasan tujuan kampanye
Penjualan:
Mendorong penjualan atau konversi dari pelanggan yang siap bertindak
Berinteraksi dengan pelanggan yang telah menghubungi Anda atau hampir mengambil keputusan
membeli
Prospek:
Mendorong pelanggan yang relevan untuk menunjukkan minat pada produk atau layanan Anda dengan
mendaftar ke newsletter atau memberikan informasi kontak mereka
Traffic situs:
Mendorong calon pelanggan agar mengunjungi situs Anda

Pertimbangan produk dan merk:
Mendorong calon pelanggan untuk menjelajahi apa yang Anda tawarkan
Mengedukasi orang-orang tentang apa yang membuat produk atau layanan Anda unik
Brand awareness dan jangkauan:
Meningkatkan awareness produk atau layanan Anda
Memperkenalkan penawaran Anda kepada pelanggan saat merilis produk baru atau memperluas bisnis ke
area baru
Promosi aplikasi:
Dorong pemasangan aplikasi dan tingkatkan keterlibatan dengan pengguna Anda

1. Pilih “Display”
2. Klik “Lanjut”

1. Pilih “Kampanye display
standar”
2. Masukan website bisnis Anda
3. Klik “Lanjut”

1. Tulis nama kampanye, misal
“Display - Awareness - Produk
A”
2. Pilih lokasi/area/kota target
kampanye Anda
3. Anda bisa pilih “opsi lokasi”
untuk pengaturan lebih

1. Pilih bahasa yang digunakan
pelanggan, selalu tambahkan
bahasa “Inggris” & “Indonesia”
2. Di bagian kanan, ada
rekomendasi penambahan
bahasa. Anda bebas untuk
mengikuti rekomendasi atau
tidak

1. Pilih apa yang Anda ingin
fokuskan. Contoh: opsi ‘klik’
Opsi lain:
● Tayangan terlihat
● Konversi (tidak dibahas
di modul ini)
● Nilai konversi (tidak
dibahas di modul ini)
2. Pilih bidding secara manual
atau otomatis, kami
rekomendasikan untuk memilih
otomatis bagi pemula
3. Masukkan angka maksimal
biaya per klik, atau biarkan
kosong untuk Google tentukan
secara otomatis jika Anda tidak
tahu

1. Di bagian kanan, Anda bisa
melihat penjelasan untuk
masing-masing bagian, dan
ada tautan dimana Anda bisa
pelajari lebih lanjut

1. Masukkan angka biaya yang
Anda ingin belanjakan untuk
iklan Anda dalam satu hari
2. Penjelasan lebih lanjut ada di
sebelah kanan

1. Klik “Setelan tambahan” yang
terletak di bawah bagian
anggaran

Ada setelan tambahan yang bisa Anda
atur:
● Rotasi Iklan
● Jadwal Iklan
● Tanggal Mulai dan Akhir
● Perangkat
● Pembatasan Frekuensi
● Opsi URL kampanye
● Iklan Dinamis
● Pengecualian Konten

Penjelasan Setelan Tambahan
Rotasi Iklan:
Iklan yang diperkirakan mendapat lebih banyak klik akan diprioritaskan
Jadwal Iklan:
Iklan dapat diatur untuk tampil pada hari/jam tertentu
Tanggal Mulai dan Akhir:
Menentukan tanggal iklan mulai ditampilkan dan tanggal terakhir iklan ditampilkan
Perangkat:
Memilih jenis perangkat tempat iklan Anda dapat muncul
Pembatasan Frekuensi:
Membatasi frekuensi penayangan iklan Anda kepada pengguna yang sama
Opsi URL kampanye*:
Digunakan untuk melakukan tracking dari 3rd Party
Iklan Dinamis*:
Digunakan jika Anda mempunyai tracking barang dari situs Anda
Pengecualian Konten:
Membuat pengecualian konten khusus pada konten yang tidak sesuai dengan merek Anda
*setelan advanced

1. Berikan nama ke grup iklan
Anda, sebagai referensi. Misal,
nama acara yang ingin
dipromosikan/ nama produk

1. Pilihlah Orang yang Anda
inginkan untuk melihat iklan
Anda
2. Bisa tentukan melalui
“audiens”, “demografi”, atau
keduanya
3. Di kiri dilihat settingan untuk
audiens

1. Di kiri terlihat setting demografi

1. Anda juga bisa memilih untuk
melakukan penargetan konten
dimana iklan Anda akan
ditampilkan.
2. 3 pilihan:
3. Kata Kunci: istilah terkait
produk/layanan untuk
menentukan situs yang relevan
4. Topik: topik situs/video/aplikasi
5. Penempatan:
situs/video/aplikasi tertentu

1. Anda bisa memilih penargetan
otomatis
2. Secara default, dipilih
otomatisasi konservatif

Penjelasan Penargetan Otomatis
Penargetan konservatif: Berusaha mendapatkan lebih banyak pelanggan seperti yang Anda targetkan,
dengan biaya per pelanggan saat ini
Tidak ada penargetan otomatis: Hanya menggunakan penargetan yang Anda tentukan sendiri
Otomatisasi agresif: Berusaha mendapatkan sebanyak mungkin pelanggan dengan biaya per pelanggan
yang kurang lebih sama dengan biaya saat ini

1. Klik “ + Iklan” untuk
mengunggah kreatif atau
gambar iklan yang sudah Anda
siapkan, atau klik “buat iklan
nanti” untuk mengunggah iklan
di lain waktu
2. Klik “buat kampanye”

Cara Membuat Iklan Google Display - Display Responsif
Semua tahap yang diatas sama kecuali tahap terakhir dimana kalian perlu mengunggah kreatif. Untuk
membuat Iklan Display Responsif, ikuti tahap berikut

1. Masukkan situs link tujuan dari
iklan Anda
2. Unggah iklan Anda dan juga
logo bisnis Anda
3. Atau unggah video yang Anda
ingin gunakan

●

●

●

●

●
●

Anda dapat mengupload hingga 15 gambar pemasaran dan 5 logo
○ Gambar dapat di-crop menjadi format lanskap dan persegi
○ Gambar lanskap harus memiliki rasio 1,91:1 dan berukuran lebih besar dari 600 x 314.
Batas ukuran file adalah 5 MB.
○ Gambar persegi (1:1) harus berukuran lebih besar dari 300 x 300. Batas ukuran file adalah
5 MB.
○ Logo anda harus persegi (1:1) dan harus berukuran minimum 128 x 128, rekomendasi
ukuran logo persegi adalah 1.200 x 1.200. Untuk logo lanskap (4:1), minimum ukuruan 512
x 128 dan rekomendasikan 1.200 x 300.
○ Untuk logo, latar belakang transparan adalah pilihan yang terbaik
○ Hindari teks. Teks tidak boleh menutupi lebih dari 20% gambar
Tulis judul singkat (setidaknya 1, atau hingga 5 judul, yang terdiri dari 30 karakter atau kurang).
○ Judul singkat adalah baris pertama iklan Anda. Judul pendek dapat muncul dengan atau
tanpa deskripsi.
Tulis judul panjang (90 karakter atau kurang)
○ Judul panjang adalah baris pertama iklan Anda dan muncul menggantikan judul pendek
pada iklan yang lebih besar. Judul panjang dapat muncul dengan atau tanpa deskripsi.
Tulis deskripsi (setidaknya 1, atau hingga 5 deskripsi)
○ Deskripsi melengkapi judul dan mengajak orang-orang untuk melakukan tindakan.
Deskripsi dapat berisi hingga 90 karakter, dan bisa muncul setelah judul (singkat atau
panjang).
Nama bisnis. Ini adalah nama bisnis atau merek Anda.
URL final. Ini adalah tempat yang dituju orang setelah mereka mengklik iklan Anda.

1. Masukkan teks untuk Judul,
judul panjang dan deskripsi
2. Anda bisa memasukkan
tambahan judul dan deskripsi
(hingga 5 judul/ deskripsi),
cukup klik “tambahkan”
disamping.
3. Judul dan deskripsi yang
muncul akan dirotasi oleh
Google secara otomatis
4. Masukkan nama bisnis Anda

1. Anda bisa melihat evaluasi
Google terhadap iklan Anda

1. Anda bisa melihat pratinjau
iklan responsif Anda melalui
tampilan disebelah kanan
2. Dapat mengatur tampilan
pratinjau dengan tombol yang
tersedia

1. Jika sudah selesai, tinggal klik
“buat kampanye” yang terletak
di bawah

OPTIMISASI IKLAN GOOGLE DISPLAY
●
●

●
●

Tips optimisasi iklan google display dibagi menjadi 4:
1. Performa
Biarkan Google optimasi iklan Anda selama beberapa hari (3-5 hari), perhatikan performa
iklan.
Untuk kampanye Awareness, Interest & Desire perhatikan metrik: Tayangan, Tayangan
Terlihat, Tayangan Tidak Terlihat, Rasio Terlihat, Klik, CTR, CPM Rata-rata, CPC Rata-rata,
Biaya
Untuk kampanye Action, selain memperhatikan metrik diatas, perhatikan juga metrik: Konversi,
Biaya/Konversi, Rasio Konversi
Jika performa iklan Anda tidak berlangsung dengan baik, misal biaya CPC rata-rata terlalu
tinggi dibanding yang lain, iklan bisa di “pause” saat itu juga. Bidding juga bisa dinaikkan atau
diturunkan sesuai dengan performa iklan
Penjelasan metrik-metrik
Tayangan: menunjukan jumlah iklan ditayangkan, semakin banyak semakin baik untuk
membangun awareness
Tayangan Terlihat: menunjukan jumlah iklan ditayangkan & terlihat dilayar user, semakin
banyak semakin baik untuk membangun awareness
Tayangan tidak terlihat: menunjukan jumlah iklan ditayangkan namun tidak tampil dilayar
user, semakin banyak yg tidak tertayang artinya kurang baik, meskipun anda tidak akan
dikenai biaya apapun untuk hal tersebut.
Rasio Terlihat: Perbandingan jumlah tayangan yang terlihat dengan tidak terlihat, semakin
besar ratio terlihat semakin baik tentunya.
Klik: jumlah iklan di klik, artinya user tertarik dengan iklan anda, semakin banyak semakin
baik untuk awareness
CTR: perbandingan jumlah tayang dengan jumlah di klik, artinya semakin tinggi semakin
menarik iklan anda karena user mengklik lebih banyak.
CPM rata2: harga rata-rata biaya per 1000 kali tayang, artinya kita bisa tahu berapa biaya yg
dibutuhkan untuk membangun awareness 1000 kali tayang.
CPC Rata2: harga rata2 biaya per klik, artinya kita bisa tahu berapa biaya membuat orang
tertarik melihat informasi lebih lanjut tentang produk kita.
Biaya: jumlah biaya digital marketing di platform Google
Konversi: jumlah konversi yang terjadi, bisa berupa sales, mendapatkan database,
mendownload aplikasi
Biaya/Konversi: biaya untuk menghasilkan konversi, semakin rendah semakin baik tentunya.
Rasio konversi: rasio perbandingan antara jumlah klik dengan konversi yang terjadi.

**Untuk kampanye loyalty, metrik tidak dapat diukur melalui Google Ads karena
pengukuran loyalty perlu adanya cara untuk mengidentifikasi dan mengukur setiap pelanggan
(umumnya melalui registrasi akun dan melakukan penelusuran situs/melakukan pembelian).
Tetapi loyalty dapat dikira-kira dengan melihat seberapa banyak user yang suka share
postingan anda dan membuat USG (User generated conte

●

●

●

●
●

●
●
●
●
●

2. Targeting
Jika menurut Anda targeting Anda sudah tepat, maka Anda cukup menaikan/menurunkan biaya
lelang. Jika Anda ingin menambahkan targeting baru maka Anda sebaiknya membuat
kampanye baru. Tidak disarankan menggabung lebih dari 2 kombinasi targeting dalam 1
kampanye
Tidak disarankan untuk mengkombinasi terlalu banyak targeting dalam 1 kampanye agar lebih
mudah untuk melihat targeting mana yang baik dan efektif, yang mana yang kurang. Dan
dengan ini, targeting juga lebih spesifik hingga kampanye anda lebih relevan dengan target
anda. Lebih dari itu, jika anda menggunakan lelang manual, maka anda juga dapat mengubah
bidding untuk targeting di level ad grup.
3. Judul, Teks dan Halaman Tujuan Iklan
Untuk judul, gunakan teks yang jelas dan sederhana untuk mendeskripsikan produk, layanan,
atau merek. Buat teks deskripsi Anda mudah dibaca dan dipahami (batas 80 karakter). Hindari
pesan umum dan klik pancingan
Gunakan huruf besar di awal kalimat dan hindari penggunaan "huruf besar semua"
Gunakan halaman situs yang relevan spesifik ke produk yang Anda tawarkan, jangan diarahkan
ke halaman utama.
4. Desain
Sertakan logo merek & nama merek yang jelas dan sederhana.
Gambar utama Anda harus jelas dan berkualitas tinggi. Hindari teks tumpang tindih, kolase, dan
ruang kosong yang berlebihan.
Gambar utama idealnya harus menunjukkan latar fisik, dengan latar belakang asli, dan
bayangan serta pencahayaan organik.
Ganti aset kreatif Anda minimal 2 minggu sekali. Ganti warna/jenis produk, copy, background,
penawaran, dsb untuk variasi dan meningkatkan performa.
Lakukan A/B Testing, dimana Anda menggunakan minimal 2 aset kreatif yang berbeda untuk
mengetes mana yang lebih bagus hasilnya dan terus diperbaiki kedepannya.

Contoh A/B Testing

A/B testing dengan variasi desain
foto

A/B testing dengan variasi teks “Call
to action”

Contoh Iklan Google Display yang Baik

Iklan atas: Judul dan deskripsi teks menunjukkan apa yang
ditawarkan, keunggulannya dan gimmick untuk belanja dengan
bisnis tersebut

Iklan bawah: Dengan jelas mengiklankan promosi
menjelaskan nilai jual belanja dengan bisnis tersebut

dan

Contoh Iklan Google Display yang Buruk

Iklan atas: Buruk karena teks tidak mengikuti hal yang tidak relevan
dengan iklan tersebut.

Iklan bawah: Judul dan deskripsi berulang

Apa yang sudah dipelajari:
1.
Apa itu Iklan Google Display Ad dan mengapa Iklan Google Display penting untuk
bisnis Anda
2.
Pengaturan dan strategi yang penting diketahui untuk memaksimalkan hasil iklan
Google Display
3.
Mengenal cara beriklan dengan Google Display dan Display Responsif
4.
Mengetahui cara mengoptimalisasikan iklan Google Display

Perdalam Pengetahuan Anda, Gunakan Google Primer Sekarang.
Topik di aplikasi Primer yang berhubungan dengan Modul 10: P
 emasaran Digital 1
1. Merencanakan Pemasaran Digital
2. Buat Iklan Online yang Berkualitas dan Berperingkat Tinggi
3. Optimalkan Kata Kunci Dalam Pemasaran Melalui Mesin Pencarian

Ingin belajar secara online sambil duduk santai di rumah?
Download Aplikasi Google Primer di Play Store (Android) atau App Store (iOS).
Belajar efektif dalam 5 menit dengan hanya membuka aplikasinya.
Ikuti 3 langkah mudah di bawah ini untuk mendownload Google Primer di ponsel Anda
1. Buka Play Store / App Store
2. Cari Google Primer
3. Unduh
Terima Kasih
Sampai bertemu lagi di training berikutnya

