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Kam skirta ši knyga?
Jei jūs esate svetainės savininkas ar jūsų tiesioginis darbas susijęs
su svetaine, tai ši knyga - būtent jums.
Kadangi labai sunku pačiam įvertinti savo žinias, pabandykit
atsakyti į šiuos klausimus.
‣

Ar keisdami ką nors svetainėje remiatės duomenimis?

‣

Ar žinote savo konversijos rodiklį? Ar jis apie 1%? O ką daro likę
99% lankytojų?

‣

Ar žinote, iš kurių kanalų ateina daugiausiai perkantys vartotojai?

‣

Kokia kiekvieno jūsų kanalo investicijų grąža? Ar visus srauto
šaltinius matote?

‣

Ar žinote kiekvienos reklaminės kampanijos grąžą?

‣

Ar sekate visus naudingus lankytojo veiksmus? Ar žinote jų vertę?

‣

Ar segmentuojate savo duomenis?

‣

Ar mokate kurti tinkintas ataskaitas ir jas naudoti?
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Jei į bent vieną klausimą atsakėte “ne”, vadinasi jums dar
trūksta žinių, ir tikėtina, kad galite padidinti savo svetainės
naudingumą.
Mes pradėsime nuo standartinių ataskaitų apžvalgos ir jų
panaudojimo galimybių. Visų ataskaitų neaptarinėsime, nes tam
nėra prasmės. Knygos tikslas - pakeisti jūsų požiūrį į duomenis ir
jų panaudojimą svetainės gerinimui. Jūs turite žinoti, kokios yra
galimybės ir kaip gauti reikiamą informaciją, bei ją panaudoti.
Kadangi kiekviena svetainė, kiekvienas verslas yra unikalus, tad
nėra vienos idealios ataskaitos ar rodiklio. Jūs turite išmokti
identifikuoti savo verslui svarbiausius rodiklius ir juos išmatuoti
Google Analytics pagalba.

Kaip iš knygos išgauti daugiau naudos?
Pirmą kartą galite perskaityti visą knygą. Tai reikalinga, kad
suprastumėte kokios yra galimybės. Bus lengviau suprasi ko jums
reikia ir ko ne.
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Gali būti, kad visko iškarto nepritaikysite. Tiek dėl per didelio
informacijos kiekio, tiek dėl pačios svetainės subtilybių.
Skaitydami antrą kartą, bandykite iškarto žiūrėti į savo Analytics
paskyrą, taikyti kai kuriuos dalykus praktiškai. Jei suprasite, kad
vienos ar kitos ataskaitos jums (jūsų verslui) netinka - praleiskite
jas, negaiškite laiko.
Tikslas, kad jūs laisvai jaustumėtes žiūrėdami standartines
ataskaitas ir žinotumėte, ką kiekviena rodo.
Tik viską bandydami savo Analytics paskyroje, geriau įsisavinsite
visą medžiagą.
Praleiskite viską, kas jums netinka. Kelis kartus perskaitykite ir
išbandykite tai, kas jums svarbu. Eikite mažais žingsniais, tačiau
užtikrintai.
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1. Kas yra Google
Analytics?
Wikipedia Analytics apibūdina kaip nemokamą web analitikos
paslaugą, kuri skirta sekti svetainės lankytojų statistiką. Nors
Analytics turi ir mokamą versija, kuri tikrai brangi, būtent dėl savo
nemokamos versijos ji tapo bene populiariausia analitikos
paslauga. 2015 metais buvo manoma, kad Analytics turi
įsidiegusios apie 30-50 milijonų svetainių.
Patalpinę Analytics kodą į savo svetainę, jūs galite matyti iš kokių
šaltinių ateina lankytojai ir ką jie veikia svetainėje. Apie visas
funkcijas mes tikrai dar kalbėsime, nes tik jas žinant, galima
išnaudoti Analytics privalumus.
Jei turite svetainę, tai jūs privalote turėti bent kažkokią analitikos
platformą. Kokią rinktis, jau priklauso nuo jūsų poreikių ir
biudžeto. Bet aš visada patariu pradėti nuo Google Analytics, ir
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tik tuomet, kai pasieksite šios platformos galimybes, galite
pradėti galvoti, kur judėti toliau.
Google Analytics paltformą geriausiai apibūdina jos galimybės.

1.1 Galimybės
Dabartinė Google Analytics versija vadinasi Universal Analytics.
Toks pavadinimas parinktas todėl, kad platforma jau neapsiriboja
vien duomenimis iš jūsų svetainės. Į šią platformą galima
importuoti ir kitus duomenis. Pavyzdžiui, jūs galite importuoti
Facebook reklamos išlaidas, kas standartiškai nėra matuojama.
Jūs netgi galite importuoti savo realios (gatvėje esančios)
parduotuvės lankytojų srautą. Tai gal nėra paprastas sprendimas,
bet jis yra įmanomas. Tad į Analytics galima sudėti visą
informaciją ir ją analizuoti, visų funkcijų pagalba.
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Google Analytics taip pat leidžia išmatuoti ir mobiliųjų įrenginių
srautą, tiek kartu su kitu srautu, tiek atskirai. Šiandien, kai
mobiliųjų įrenginių srautas sudaro 30-50% viso srauto, jo
ignoruoti negalima. Jūs turite labai gerai išmanyti abiejų grupių
elgseną.
Nepamirškite, kad kiti Google produktai labai lengvai
tarpusavyje integruojasi ir dalinasi informacija: AdWords,
Adsense, Vaizdinės reklamos tinklas, Paieškos konsolė (SEO).
Visą informaciją iš šių produktų galite matyti Analytics paskyroje,
o tai reiškia, kad galite ją analizuoti kartu su kitais duomenimis.
Jei galima būtų funkcijas apibūdinti vienu sakiniu, tai su Google
Analytics galima išmatuoti bet kokį veiksmą, susijusį su jūsų
svetaine. Nuo paspaudimo svetainėje, bet kurioje vietoje iki
tiesiog pavažiavimo žemyn (scrolingo).
Kai informacija patenka į paskyrą, ją galima analizuoti kartu ar
atskirai su visa kita, jau ten esančia informacija, kuri patenka
automatiškai. Pvz. vartotojų amžiaus ar lyties grupės, pomėgiai,
išbuvimo laikas, srauto šaltiniai, pardavimai ir pajamos ir t.t.
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Jokie veiksmai jūsų svetainėje nevyksta izoliuotai. Tai reiškia, kad
vienas veiksmas gali sąlygoti kitą veiksmą. Pavyzdžiui, didesnis
išbuvimas svetainėje gali daryti įtaką pardavimams. Jei šiuos du
dalykus analizuotumėte izoliuotai, tai tos koreliacijos galite ir
nepastebėti. Būtent dėl to, Google Analytics ir padarė galimybę
importuoti papildomus duomenis, kad jūs turėtumėte kuo
tikslesnį vartotojų elgsenos paveikslą.
Nors Analytics galimybės tikrai plačios, manau, kad dauguma iš
jūsų tų ribų nepasieksite. Jums tiesiog nereikės tiek informacijos.

1.2 Kodėl reikalingas Google Analytics?
Jei trumpai - jūs turite žinoti kas vyksta jūsų svetainėje. Bet aš
tikiu, kad tokio atsakymo jums nepakanka.
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Šiandien, bet kokia svetainė yra verslo dalis. Kartais tai sudaro
labai mažą dalį, o kartais svetainė ir yra visas verslas. O versle,
kaip kiekvienas, kas turi verslą pasakys, svarbu žinoti, iš kur ateina
pinigai ir kur jie dingsta. Nes ateinančių pinigų turi būti daugiau
nei dingstančių.
Tas pats ir su svetaine. Jūs turite žinoti, kurios vietos blogos,
kurios geros. Kokie vartotojų veiksmai atneša didesnius
pardavimus, o kas trukdo jiems apsipirkti.
Visų pirma, jūs turite žinoti iš kur pas jus ateina lankytojai. Kurie
srauto kanalai jums atneša pardavimus, o kurie yra nepelningi?
Net jei jūs ir nesireklamuojate niekur, tai dar nereiškia, kad visi
lankytojai pas jus ateina suvedę jūsų svetainės adresą.
Lankytojai gali ateiti iš Google paieškos. Nes jei jau svetainė
veikia, tai tikėtina, kad Google ją indeksavo. Tai reiškia, kad
pagal tam tikrus raktinius žodžius, kažkas gali rasti jūsų svetainę.
Jei turite Facebook puslapį, iš ten irgi ateina vartotojai. Jūsų
nuorodą į savo svetines gali patalpinti ir jūsų partneriai ar
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draugai. Apie jūs kažkas gali užsiminti forumuose ar bloguose.
Tad srauto šaltinių gali būti daug.
Google Analytics padeda suprasti iš kur ateina vartotojai, ir ką jie
daro svetainėje. Tai tampa dar svarbiau, kai už tą srautą
pradedate mokėti pinigus:

๏ į kurį srauto šaltinį verta investuoti daugiau pinigų?
๏ kurie baneriai atveda daugiau lankytojų?
๏ kokie raktiniai žodžiai nusipelno daugiau dėmesio?
๏ ar moterys, ar vyrai perka geriau?
Šie ir daugelis kitų klausimų jums turi būti svarbūs, jei norite
efektyviai išnaudoti savo reklaminį biudžetą.
Jei norite veiksmingos svetainės, t.y. tokios, kuri patenkina
vartotojo lūkesčius, nesvarbu kokia būtų svetainės paskirtis, jūs
privalote žinoti, kas yra jūsų lankytojai.
Google automatiškai parodo tokius duomenis kaip:
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๏ iš kokių įrenginių ateina jūsų lankytojai
๏ kokias naršykles naudoja naršydami internete
๏ kokie lankytojų pomėgiai
๏ kokį turinį labiausiai mėgsta
๏ kaip dažnai perka ir kiek išleidžia
๏ kiek moterų ir vyrų apsilanko svetainėje
Ši informacija jums padeda “sulipdyti” jūsų lankytojo portretą.
Žinodami tai, jūs galite lengviau pritraukti panašių lankytojų.
Apie juos tikrai ne viską sužinosite iš Google. Nes, pavyzdžiui,
asmeniniai duomenys yra slepiami, kai kurių rodiklių Analytics
tiesiog nefiksuoja, o kitur gali būti paklaida. Bet tai nesvarbu, nes
tai, ką gausite, yra tikrai nemažai, norint padaryti atitinkamas
išvadas.
Kitas dalykas, dėl kurio verta turėti Analytics svetainėje, yra
svetainės pakeitimai. Jie neturi būti daromi remiantis vadovo
nuotaikomis (nors taip dažnai vyksta) ar paskutinėmis mados,
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dizaino tendencijomis. Kartais nukopijuoti sprendimą yra gerai,
nes kai kurie dalykai yra ant tiek nusistovėję, kad visi vartotojai
yra prie jų įpratę. Tad jei išradinėsit dviratį, galite prisidaryti
bėdų.
Kitais atvejais, pakeitimai turi būti daromi remiantis skaičiais,
analize. Jūs ne tik turite skaičiais pagrįsti būsimo pakeitimo
naudingumą, bet ir išmatuoti tikrą naudą po pakeitimo. Ne visi
pakeitimai pasiteisins, tad jūs turite žinoti, kurie jums padėjo, o
kurie pakenkė.

1.3 Google Analytics trūkumai
Google Analytics tikrai nėra be trukūmų, bet jie būdingi
daugumai panašių platformų.
Google Analytics jūsų svetainės lankytojus matuoja vieno kodo
pagalba, kuris yra įdedamas į visus svetainės puslapius. Tad
norint, kad informacija būtų užfiksuota, reikia, kad vartotojas
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aplankytų puslapį. Bet yra įvairių veiksmų svetainėje, kurie
nesiskaito kaip puslapio aplankymas (jo atvertimas). Pavyzdžiui,
vadinamieji pop up’ai, nėra “normalūs” puslapiai, koduko į juos
neįdėsi, tad jų ir nesimatys Analytics paskyroje. Yra būdų kaip
juos išmatuoti, tačiau tai nėra standartinis Google Analytics
įdiegimas. Apie tai mes vėliau dar kalbėsime.
Be to, visa informacija, kurią renka Analytics, paremta
sausainiukų (cookies) principu. Ką tai reiškia? Tie sausainiukai yra
nedideli failai, kurie saugomi jūsų kompiuteryje. Juose yra tam
tikra informacija, susijusi su kiekviena aplankyta svetaine. Bet
kiekviena atskira naršyklė turi savo sausainiukus (Chrome, Firefox,
Opera), todėl analytics duomenys gali išsikreipti. Jei aš užeisiu į
jūsų svetainę iš skirtingų naršyklių, Analytics rodys du unikalius
lankytojus. Ne visi vartotojai naudojasi dviem naršyklėmis vienu
metu, bet jūs suprantate, kad tokie nukrypimai gali būti.
Be to, tuos sausainiukus, galima pašalinti iš kompiuterio, ką
profilaktiškai daro dalis žmonių. Dėl to, jei po pašalinimo jūs vėl
užeisite į svetainę, Analytics akimis, jūs būsite naujas vartotojas.
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Kitas galimas scenarijus yra skirtingi įrenginiai. Jūs naršote darbe
ir namie - esate kaip du vartotojai. Užėjote iš mobilaus ir
planšetės - tas pats.
Taigi 100% tikslumo tikrai nebus, bet jo ir nereikia. Duomenų,
kuriuos matysite užtenka, norint suprasti, ką veikia lankytojai ir
kaip pakeitimai daro įtaką jų lankomumui ar pirkimams.
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2. Paskyros sukūrimas
Google Analytics paskyrą galima susikurti nemokamai užėjus
www.Google.lt/Analytics. Reikia tik turėti Gmail paštą, o jei
naudojatės įmonės paštu, tada turite naudotis Google Apps
Verslui. Pastaroji paslauga yra mokama ir vien tik dėl Analytics
paskyros neapsimoka jos pirkti. Tačiau, jei ir taip naudojatės ja,
tada kuriant paskyrą galite naudoti vieną iš įmonės paštų, pvz.
mano@imone.lt.

2.1 Kodo talpinimas į svetainę
Kuriant Analytics paskyrą, pradžioje Jums reikės tik jūsų svetainės
adreso ir pažymėti keletą nustatymų. Ten kur svetainės
pavadinimas, įrašyti galite bet ką, bet aišku bus lengviau
susigaudyti, jei pavadinsite “Manosvetaine.lt”. Na, o ten kur
prašo URL, įveskite jau tikslų savo svetainės adresą.
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Pramonės kategorija nebūtina, bet galite pasirinkti jei mėgstate
užpildyti visus laukelius tvarkingai.
Laiko juosta yra būtina, todėl pasirinkite tą šalį, kurioje veikia jūsų
svetainė. Tai reiškia, jei pagrindiniai lankytojai yra iš Lietuvos, tai
pasirinkite Lietuvą. Jei verslą vykdote Latvijoje, pasirinkite Latviją.
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Užpildę laukelius, galite spausti “Gauti kodą”, kurį reikės
patalpinti į visus svetainės puslapius. Šį darbą geriausia palikti
programuotojui, jis žinos, kaip ir kur jį patalpinti. Aš patariu kodą
talpinti puslapių viršuje, bet kai kurie mėgsta dėti į apačią. Labai
didelio skirtumo nėra.

Jei naudojate kokią nors turinio valdymo sistemą (TVS), joje
dažnai būna numatyta speciali vieta, kur jūs patys galite šį kodą
įkopijuoti. Tiesiog tuščias laukelis, skirtas tik Google Analytics
kodui (taip ir vadinsis). Arba laukelis, skirtas bet kokiam trečios
šalies kodui, į kurį galima kopijuoti ir Analytics kodą. Jei po ranka
nėra programuotojo, pabandykite įkopijuoti ir vėliau pamatysite
ar veikia.
Beje, kartais TVS turi nedidelį laukelį, kuriame prašo įvesti jūsų
unikalų ID. Tuomet jums nereikia kopijuoti viso kodo, o tik tuos
skaičius paveikslėlyje. Iš esmės, kiekvienos svetainės kodas yra
toks pats, išskyrus tik tą skaičių. Tad nepasimeskite, jei reikės
būtent to skaičiaus.
24

Patalpinę kodą, būtinai atnaujinkte savo svetainę, t.y.
paspauskite CTRL+R arba CMD+R (Mac’ai). Įsitikinte, ar svetainė
veikia, nes kartais įvairių kodų talpinimas, gali “išmušti iš vėžių”
pačią svetainę, ypač jei patys bandėte talpinti tą kodą. Jei ji
veikia, tada grįžkite į Analytics paskyrą ir viršuje paspauskite
Administravimas:
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Pasirinkite Stebėjimo informacija ir užeikite į Stebėjimo kodas.
Ten rasite savo svetainės stebėjimo kodą ir galimybę jį ištestuoti.

Spauskite Siųsti bandomąjį srautą ir stebėkite ar pasikeitė
aktyvus naudotojų skaičius.
Jei svetainė gausiai lankoma, gal net nereikės siųsti bandomojo
srauto, jūs iškarto matysite aktyvius naudotojus.
Štai ir viskas - jūsų svetainė dabar turi Google Analytics ir jūs
automatiškai renkate didelį kiekį duomenų.
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Bet tai tik pradžia, tad neatsipalaiduokite. Kita vertus,
užsitarnavote puodelį kavos ar arbatos ir gal kokį nedidelį
desertą. Tad padarykite pertrauką, nes toliau kalbėsime apie
Analytics nustatymus.

2.2 Paskyros nustatymai
Vieta, į kurią užsuksite ne taip jau ir dažnai, bet kuri yra labai
svarbi, ypač ką tik sukūrus naują paskyrą.
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Nustatymus rasite tik prisijungę prie savo paskyros ir paspaudę
Administravimas nuorodą.
Jūs matote tris stulpelius: paskyra, nuosavybė, rodinys. Kuo gi jie
skiriasi?

2.2.1 Paskyra

Į paskyrą reikia žiūrėti kaip į jūsų visų svetainių skėtį. Jei esate
įmonė ir turite kelias svetaines, tai jums užtenka vienos paskyros,
tarkim po įmonės vardu, ir tada galite sukurti kelias Nuosavybes,
t.y. savo skirtingas svetaines. Dažnai vartotojai kuria kelias
Paskyras skirtingoms svetainėms, to nereikia.
Vieninteliu atveju kitai svetainei turi būti kuriama atskira Paskyra,
kai numanote, jog tą paskyrą gali tekti kažkam perleisti. Ką tai
reiškia? Sakykim jūs esate įmonė, kurianti kitiems svetaines.
Didžiausią klaidą, kurią matau, tai kai visos jūsų daromos
svetainės yra pridėtos po jūsų įmonės Paskyra - kaip atskiros
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nuosavybės. Tai yra kliento svetainės ir turi būti perleistos jam.
Esmė tame, kad nuosavybės perleisti negalima, tik visą paskyrą.
Tad suprantate, kokioje situacijoje galite atsidurti. Duomenys bus
renkami, bet atiduoti Nuosavybės negalėsite, neatidavę visos
savo Paskyros su kitomis svetainėmis.
Tad numatykite struktūrą iš anksto. Jei yra tikimybė, kad paskyrą
gali tekti atiduoti, pvz. pardavus svetainę, tuomet kurkite naują
paskyrą. Jei tikrai žinote, kad visos svetainės bus po viena
paskyra, tada galite jas pridėti kaip Nuosavybes.
Dabar užeikite į Paskyros nustatymus. Turite pamatyti daug
teksto ir varneles.
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Čia reiktų pažymėti pačią pirmą varnelę. To reikės, jei norėsite
sujungti Analytics ir AdWords paskyras (arba kitus Google
produktus), nes jei varnelė bus nepažymėta, šios paskyros
tarpusavyje negalės dalintis informacija. Ši varnelė dažnai būna
pažymėta, bet tiesiog įsitikinkite.
Kitos varnelės nėra būtinos, bet jei norite galite jas sužymėti.
Kitas svarbus dalykas yra vartotojų pridėjimas. Jei jūs ką tik
sukūrėte paskyrą, tai greičiausiai matysite tik savo el.paštą. Bet
jei paskyrą turite seniai, tai pridėtų vartotojų kiekis gali būti
didesnis.
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Prie jūsų pašto turi būti sužymėtos visos varnelės, jei esate
paskyros savininkas. Savininkai gali būti keli, tai nėra problema.
Svarbiausia, kad jūs tiksliai žinotumėte, kas gali tvarkyti
naudotojus (viena iš varnelių), nes šis asmuo gali “išmesti” ir jus.
Daugumai užtenka pirmų dviejų varnelių. Jei kažkam reikia
didesnės prieigos, tai uždėkite varnelę ant Redaguoti. Tvarkyti
vartotojus turite galėti tik jūs.
Tai pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia žinoti Paskyros
nustatymuose.

2.2.2 Nuosavybės nustatymai

Nuosavybės, kaip jau supratote, yra svetainės. Viduriniame
stulpelyje yra visi nustatymai, susiję su jūsų svetaine.
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Pradėkite nuo nustatymų. Užėję rasite savo svetainės nuorodos
nustatymus, kuriuos matėte kurdami paskyrą. Tad galite juos
papildyti arba palikti kaip yra ir pavažiuoti šiek tiek žemyn.
Pas jus abu šie nustatymai išjungti.

Pirmasis įgalina demografinių rodiklių ir pomėgių ataskaitas jūsų
paskyroje. Matysite pasiskirstymą pagal amžių, lytį ir įvairius
pomėgius. Tikrai naudinga informacija norint suprasti savo
lankytojus.
Antrasis nustatymas įgalina matyti nuorodų paspaudimus
svetainėje. Bet tuo pačiu reikalauja ir nedidelio pakeitimo
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Analytics kode, kurį jūs talpinote savo puslapiuose. Jums reikia
pridėti raudoną eilutę (jei neketinate/negalite keisti kodo,
palikite šį nustatymą išjungtą).

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m)
{i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new
Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)
[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/
analytics.js’,’ga’);
ga(‘create’, ‘UA-XXXXXX-XX’, ‘example.com’);
ga(‘require’, ‘displayfeatures’);
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ga(‘require’, ‘linkid’, ‘linkid.js’);
ga(‘send’, ‘pageview’);
</script>

Kai tik pakeisite kodą, galėsite naudotis šios statistikos teikiamais
privalumais. Jūs galėsite atsidarę konkretų puslapį matyti kur
vartotojai spaudė, kartu su procentine paspaudimų išraiška.

Suprantu, kad nevisada išeis pridėti šią eilutę, nes jei naudojatės
TVS, kurioje reikia įvesti tik ID, tai jūs patys nepakeisite
standartinio kodo. Bet nenusiminkite, ši informacija nėra pati
svarbiausia, o be to yra ir kitų įrankių išmatuoti, kur spaudžia
vartotojai. Ir jie patogesni. Grįžtam atgal į pagrindinį meniu.
Toliau eina vartotojų pridėjimas. Nenustebkite - vartotojus
galima pridėti ir Nuosavybės lygmenyje, t.y. prie konkrečios
svetainės. Ką ir rekomenduočiau, nebent tam vartotojui būtina
matyti visas jūsų svetaines. Kadangi vartotojų pridėjimas, toks
pats kaip ir paskyros lygiu, neverta kartotis. Tiesiog prieš
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pridėdami vartotoją, visada gerai pagalvokite, kur būtų geriausia
jį pridėti.

Jei paspausite Stebėjimo informacija, išsiskleis meniu. Su
pirmuoju pasirinkimu jūs pažįstami, ten yra jūsų Analytics kodas,
kurį talpinote svetainėje.
Dabar užsukite į Duomenų rinkimas. Žemiau pamatysite du
pasirinkimus, juos įjunkite. Šis pasirinkimas įgalina informacijos
rinkimą pakartotinei rinkodarai, bei pradeda rinkti demografinius
rodiklius.
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Tas ataskaitas mes dar aptarsime atskirai. Tiesiog kiekvieną kartą,
kai sukuriate nuosavybę, nepamirškite čia užsukti.
Kiti pasirinkimai jums šiuo metu nėra aktualūs, bent jau
pradžioje. Tad manau neverta gilintis, nes jums gali ir netekti čia
apsilankyti.
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2.2.2.1 Sujungimas su AdWords
Nuosavybės nustatymuose jūs taip pat galite sujungti savo
AdWords ir Analytics paskyras. Jei neturite AdWords paskyros,
tai galite šią informaciją dabar praleisti ir sugrįžti prie jos, jei
pradėsite reklamuotis. Tiems, kas turi paskyrą, skaitom toliau.

Pasirinkę AdWors susiejimą, spauskite Nauja nuorodų grupė.
Jums atsidarys jusų paskyros pasirinkimas. Jei turėsite kelias
paskyras, jas irgi čia matysite.
Varnele pažymėkite paskyrą ir žemiau spauskite Tęsti. Greičiausiai
jūs matysite tik vieną Rodinį (Visi svetainės duomenys), dėl to,
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kad neturite daugiau rodinių. Bet jei toje nuosavybėje turėsite
daugiau rodinių, matysite tokį vaizdą kaip pas mane.

Apie Rodinius neužilgo, bet dabar svarbu atsiminti, kad
sujungiant paskyras būtina Įjungti atitinkamus Rodinius, kitaip
duomenys nebus atvaizduojami. Tada spauskite susieti paskyras
ir viskas. Dabar Analytics viduje matysite ir tam tikrus AdWords
duomenis.
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2.2.2.2 Sujungimas su Paieškos konsole
Šioje vietoje galite susieti ir daugiau Google produktų, pvz.
AdSense, jei svetainėje transliuojate Google reklamą.
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Kadangi šioje knygoje nekalbėsiu apie šiuos produktus, tai
tiesiog žinokite, kur tai rasti.
Jei pažvelgsite šiek tiek žemiau, pamatysite Visi produktai.
Užeikite ir ten dar kartą matysite visus sujungtus produktus, nes
jų yra daugiau. Bet jums reikia žinoti tik vieną - Paieškos konsolė
(Search console).

Paieškos konsolė yra nemokamas įrankis skirtas organinės
paieškos analizei ir svetainės optimizavimui. Kadangi tai yra
atskiras įrankis, tai apie jį nekalbėsiu. Svarbiausia, kad jūs
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susikurtumėte naują paskyrą ten ir ją sujungtumėte su Google
Analytics, kaip parodyta viršuje. Šis sujungimas įgalina kelias
papildomas ataskaitas, susijusias su SEO (optimizavimu paieškos
sistemoms). Ataskaitas mes aptarsime atskirai kitame skyriuje.
Kai susikursite Paieškos konsolės paskyrą, ją reikės patvirtinti.
Patvirtinimo būdai yra keli, bet vienas iš jų yra būtent naudojant
Google Analytics paskyrą. Jei registravotės tokiu pačiu el.paštu,
tai pasirinkus šį būdą jūsų svetainė bus patvirtinta. Kai tai įvyks,
jūs turite grįžti atgal į Google Analytics ir sujungti abi paskyras.
Pas mane rašo, kad paskyros jau susietos, bet pas jus to nebus.
Paspaudę pasirinkimą koreguoti susiejimą, patekste čia:
Vėlgi, nepamirškite pažymėti visus reikiamus Rodinius.
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2.2.3 Rodinio nustatymai
Dabar pereiname prie stulpelio esančio dešinėje - Rodiniai.
Sukūrus paskyrą ar pridėjus naują svetainę (nuosavybę), vienas
rodinys susikuria automatiškai ir jis vadinasi Visi svetainės
duomenys.
Pradėkime nuo rodinio nustatymų.
Užėję į nustatymus labai nenustebsite, nes dalį informacijos jau
pildėte kurdami paskyrą. Tačiau čia yra keli dalykai, kuriuos reikia
aptarti.
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Rodinio pavadinimą galite keisti, jei nepatinka priskirtas. Kaip
matote, pas mane kitoks.
Patariu visada pasirinkti valiutą. Geriausia tą, kuria prekiaujate
savo parduotuvėje. Jei visai nieko neparduodate, tiesiog
pasirinkite savo šalies valiutą.

Svarbu! Google Analytics nekonvertuoja valiutos. Tai tik
ženkliukas prie skaičių. Jei eigoje pakeisite eurus į dolerius,
skaičiai ataskaitose išliks tokie patys.
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Žemiau yra labai vertingas nustatymas toms svetainėms, kurios
turi vidinę paiešką. Jei nežinote apie ką kalbu, tai štai pavyzdys:

Ši paieška ypač svarbi el.parduotuvėms, nes daliai vartotojų tai
yra vienas iš navigacijos elementų. Mažos svetainės šios paieškos
neturi, nes tiesiog to nereikia.
Jei jūs turite vidinę paiešką, jums būtina žinoti, ko vartotojai
ieško jūsų svetainėje, t.y. kokius konkrečiai žodžius veda į
paieškos laukelį.
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Norėdami, kad Analytics tai matuotų, jums reikia nueiti į savo
svetainę ir atlikti paiešką. Kai paspausite enter, jūs išvysite
paieškos rezultatus, bet jums reikia žiūrėti į naršyklės laukelį,
kuriame yra svetainės adresas. Mano paieška buvo “importiniai
batai”.
Suraskite vietą, kur matosi jūsų įvesta paieška. Prieš ją turėtų būti
“=“ simbolis, o prieš jį - kažkoks žodis arba raidė. Šiuo atveju, tai
žodis “searchparam”.

Jei įvesite paiešką į Google, tai pamatysite:
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Čia jau yra tik viena raidė “q”. Gali pasitaikyti ir “s” raidė. Tai šios
raidės ar žodžiai, kurie apibraukti mėlynai vadinami užklausos
parametrai ir juos reikia įvesti į šį laukelį:

Jei viską padarėte gerai, kitą dieną jau matysite paieškas savo
Analytics paskyroje. Kuri ataskaita tai parodo, aptarsime kitame
skyriuje.
Ką daryti, jei įvedate paieškos žodį, bet nuorodoje nėra minėto
parametro. Gal visai ir “=“ nėra. Taip gali nutikti ir priklauso nuo
įvairių turinio valdymo sistemų. Jums gali padėti tik
programuotojas daręs jūsų svetainę. Patys jau nieko
nepadarysite.
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Štai tokie svarbiausi rodinio nustatymai. Kai tik sukursite naują
rodinį, šiuos veiksmus teks kartoti.

2.2.4 Kodėl verta turėti kelis rodinius?

Google Analytics turi galimybę sukurti kelis rodinius (angliškai
Views). Tai leidžia jums atskirti įvairius srautus, tarkim pagal šalį
arba atskirti vidinį įmonės srautą nuo kito. Priklausomai nuo jūsų
įmonės poreikių, tokių rodinių gali būti 2-3 arba 7 ir daugiau. Jei
jūsų srautas nedidelis, galite pasidaryti tik du papildomus
rodinius: Pagrindinis (be vidinio įmonės srauto) ir testinis (tik
vidinės įmonės srautas, skirtas testavimams).
Dauguma paskyrų turi vieną rodinį, tai reiškia, kad visa
informacija patenka į vieną krepšelį, nesvarbu, kad tai jūs naršote
ar jūsų kolegos. Akivaizdu, kad tokiu atveju duomenys išsikraipo.
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O jei dar atliekate ir testinius pirkimus, tai ir jūsų sumos bei
pirkimai nėra tikslūs. Aišku, jei turite labai daug srauto, tai
nedideli apsilankymai neturės didelės įtakos duomenų tikslumui.
Tačiau mažos svetainės duomenims, pastovus darbuotojų
lankymasis, gali turėti apčiuopiamos įtakos.
Problemos sprendimas paprastas – sukurti kelis rodinius ir visą
srautą tiesiog atfiltruoti. Kadangi šis filtravimas remiasi vartotojų
ar įmonės IP adresu, jums reikės sužinoti jūsų įmonės ar kitų
asmenų namų IP adresus. Na, o kitas žingsnis bus tiesiog naujo
rodinio sukūrimas.

Savo pirmą rodinį visada turėkite nefiltruotą, tam, kad
turėtumėte visą (nepaliestą) informaciją.

Štai pas mane yra trys rodiniai. Pirmasis paliktas nepaliestas,
jokie duomenys nėra filtruojami. Antrame, kurį aš vadinu
Pagrindiniu nėra mano vizitų, t.y. vizitų iš mano namų IP adreso.
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Trečias skirtas testavimui, kuriame atsispindi TIK mano vizitai iš
namų IP adreso.

Pas jus gali būti visai kitaip. Bet tikrai norėsite arba eliminuoti
įmonės darbuotojų apsilankymus, arba programuotojų (ir jūsų
pačių) testavimus.
Taigi, spauskite sukurti naują rodinį, įrašykite pavadinimą,
pereikite nustatymus, kuriuos ką tik aptarėm.
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Kai viską atliksite, tada keliaukite į Filtrus:

Ten spauskite sukurti naują filtrą ir pamatysite šiuos nustatymus:
Prie tipo pasirinkite Išskirti, tada toliau pasirinkite Srautas iš IP
adresų, o išraišką pasirinkite lygūs. Į atsiradusį laukelį įrašykite
savo IP adresą.
Prieš išsaugodami galite paspausti Patvirtinti šį filtrą, pamatysite
ar filtras suveikia. Jei jūsų svetainė visiškai nauja, tai čia aišku
nieko nepamatysite, nes dar neturite srauto. Kitu atveju čia
parodys tai, kas bus atfiltruota.
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Jei viskas gerai, spauskite Išsaugoti. Taip galite pridėti keletą IP
adresų.

Kiek rodinių sukursite, kaip minėjau, jūsų reikalas. Tikslas yra
eliminuoti duomenis, kurie gali iškreipti jūsų statistiką.
Kokie gi rodiniai gali būti?
Įmonės srautas. Tai visi apsilankymai iš įmonės IP adreso. Tad
šiame rodinyje jūs išimsite visus duomenis, kurie atsirado dėl
darbuotojų naršymo.
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Namų srautas. Tai lygiai tas pats, kaip ir įmonės, tik šiame
rodinyje jūs atfiltruojat visų darbuotojų užėjimus iš jų namų. Gal
visų ir nereikės, nes tikrai ne visi iš namų užeina į įmonės
svetainę. Galite pasiklausinėti, kas lankosi (programuotojai,
projektų vadovai, savininkai) ir paprašyti jų IP adresų.

Testinis srautas. Šis rodinys skirtas testavimams. Pirmuose
rodiniuose jūs atfiltravot namų ir ofiso srautus, o čia paliksit tik
ofiso srautą. Ir, kai kitą kartą testuosite ką nors, šiame rodinyje
atsivaizduos jūsų duomenys.
Jei nenorite per daug naujų rodinių, sujunkite Namų ir Ofiso
rodinius į vieną. Kuris variantas geriausias, žinosite tik jūs. Jei
nedaug žmonių naršo iš namų, tokio rodinio gali ir nebūti. O jei
naršo labai daug, tai gal jis yra svarbus.
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Nauji rodiniai gali būti naudojami ir atskirti srautą iš skirtingų
valstybių. Jums nebūtina kurti naujos Nuosavybės, ypač jei jūsų
svetainės adresas nesikeičia. Jūs galite sukurti naują rodinį,
pavadinti jį tarkim Latvija ir ten įtraukti tik tą srautą, kuris ateina iš
Latvijos.
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Visi žingsniai yra tokie patys, išskyrus kuriant filtrą. Vietoj IP
adreso jūs pasirinksite šalį.
Kai paspausite kurti filtrą, pasirinkite Tinkinta, atsiras daugiau
pasirinkimų. Tada pasirinkite Įtraukti ir pradėkite rašyti Šalis.
Pamatysite šalies pasirinkimą, ant jo paspauskite ir atsiradusiame
laukelyje įrašykite šalies pavadinimą anglų kalba.
Spauskite išsaugoti ir viskas.
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3. Google Analytics
metrikos
Jei kalbant paprastai, tai metrikos yra tiesiog skaičiai, kuriuos
matote savo paskyroje. Kiekvienas iš tų skaičių atspindi vis kitokią
metriką, pvz. sesijų skaičius arba atmetimo rodiklis. Abu skaičiai
yra metrikos, tik vienas skaičius parodo sesijų kiekį ir išreiškiamas
sveikais skaičiais. Tuo tarpu kitas rodo atmetimo rodiklį, išreikštą
procentais. Metrikos yra atvaizduojamos stulpeliuose kiekvienoje
ataskaitoje.
Šiame skyriuje susipažinsime su pagrindinėmis metrikomis ir
aptarsime, kaip jos skaičiuojamos ir kokių trūkumų gali turėti.
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3.1 Seansai ir naudotojai
Kai tik prisijungiate prie savo paskyros, jūs pasitinka apžvalga.
Šalia visų kitų metrikų jūs matote seansus ir naudotojus. Tai
pagrindinės metrikos, kurios parodo srautą į jūsų svetainę. Kuo gi
jos skiriasi?

Seansas yra tiesiog grupė tam tikrų veiksmų, kurie įvyko jūsų
svetainėje. Pvz. vieno seanso metu naudotojas gali peržiūrėti 6
puslapius, 2 video, nupirkti kelis produktus. Visa tai bus vienas
vartotojo seansas.
Vienas naudotojas gali atlikti kelis seansus tą pačia dieną ar kelių
dienų bėgyje. Dėl to seansų bus visada daugiau nei naudotojų.
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Svarbiausia, ką reikia atsiminti, kad seansas baigiasi po 30
minučių, jei vartotojas būdamas svetainėje buvo neaktyvus. Tai
reiškia, kad jeigu jūs atėjote į svetainę, panaršėte, tada palikote
naršyklę įjungtą ir išėjote pietauti. Grįžote po 40 minučių ir toliau
naršėte, tai čia jau bus antras seansas, nes praėjo 30 minučių nuo
paskutinio jūsų aktyvumo.
Naudotojas yra labiau suprantamas kaip unikalus lankytojas
svetainėje. Anksčiau ši metrika taip ir vadinosi, tačiau buvo
pervadinta, kad labiau atspindėtų tikrąją jos reikšmę.
Kodėl naudotojas nėra visiškai unikalus, skirtingas jūsų svetainės
lankytojas? Naudotojai yra skaičiuojami remiantis jūsų naršyklės
sausainiukais (cookies). O tai reiškia, kad jei jūs turite dvi
naršykles kompiuteryje ir užeisite į svetainę, jūs būsite kaip du
skirtingi naudotojai.
Be to, jūs galite užeiti iš darbo kompiuterio, vėliau iš namų
kompiuterio, vėlgi jūs būsite kaip du skirtingi naudotojai.
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Na ir jei dažnai trinate sausainiukus iš naršyklės, tai kitą kartą
užėję į svetainę, jūs būsite traktuojamas kaip atskiras naudotojas.
Tai gal svarbiausios priežastys, kodėl naudotojų skaičius nebus
100% tikslus. Ir žiūrėdami į jį negalvokite, kad visi vartotojai bus
unikalūs.
Bet jums ir nereikia 100% tikslumo. Minėtos priežastys sudarys tik
nedidelę dalį galimai besidubliuojančių vartotojų ir tai tikrai
netrukdo padaryti tam tikras išvadas, suprasti savo svetainės
lankytojus ir t.t.

3.2 Atmetimo rodiklis
Ši metrika yra labai svarbi, nes gali būti panaudota
identifikuojant nemažai problemų svetainėje.
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Atmetimo rodiklis parodo, kokia dalis lankytojų, atėjusių į jūsų
svetainę, peržiūrėjo tik vieną puslapį. Vartotojas gali patekti į bet
kokį svetainės puslapį, bet jei jis neis giliau, t.y. neperžiūrės antro
puslapio, jis bus priskirtas prie atkritusių.

Nesvarbu kiek laiko vartotojas praleido jūsų puslapyje, jei
jis neperžiūrėjo antro puslapio, jis vistiek bus įskaičiuotas į
atmetimo rodiklį.

Analytics paskyroje jūs galite rasti svetainės atmetimo rodiklį ir
konkretaus puslapio atmetimo rodiklį. Svetainės atmetimo
rodiklis parodo visų puslapių vidurkį.
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Apžvalgoje jūs matote visos svetainės atmetimo rodiklį. Jei
norite sužinoti kiekvieno puslapio atmetimo rodiklį, turite
atsidaryti Puslapių ataskaitą.

Šioje ataskaitoje jūs matysite kiekvieno jūsų svetainės puslapio
atmetimo rodiklį. Kaip panaudoti šią informaciją tobulinant
puslapius, aptarsime vėliau. Dabar jums tiesiog užtenka prisiminti
kas yra atmetimo rodiklis.
Kalbėdamas apie atmetimo rodiklį, dažnai sulaukiu klausimo,
koks gi rodiklis yra geras. Mano atsakymas visada būna “kuo
mažesnis”. Bet jei norit tikslaus skaičiaus, galite prisiminti, kad
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nuo 20%-35% atmetimo rodiklis yra geras. Jei virš 50%, tai jau
kiek neramu, reiktų ieškoti priežasties. Atmetimo rodiklis niekada
negali būti 0% arba keli procentai. Tai indikacija, kad svetainėje
kažkas blogai sukonfigūruota, gal blogai įdėtas Analytics kodas,
arba jie yra du (taip irgi būna, pamirštant išimti seną ar pan.)
Jūsų svetainės atmetimo rodiklis bus kitoks ir jis tikrai gali skirtis
nuo kitų svetainių. Nebandykite jo suvienodinti, nes kiekviena
svetainė tarpusavyje skiriasi.
Jūsų tikslas - identifikuoti blogus puslapius ir juos sutvarkyti.

3.3 Išėjimo rodiklis
Išėjimo rodiklis dažnai painiojamas su atmetimo rodikliu. Šis
rodiklis parodo procentą puslapių, kurie sesijos metu buvo
peržiūrėti paskutiniai.
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Atmetimo rodiklis parodo, kokį procentą sudarė vieno puslapio
peržiūros. Tai reiškia, kad vartotojas toliau nenaršė. Tad į
atmetimo rodiklio apskaičiavimą įeina tik tie puslapiai, nuo kurių
prasidėjo vartotojo sesija.
Pažvelkime į pavyzdį, kur mes turime 5 sesijas, kurių metu buvo
peržiūrėti tokie puslapiai:

Išėjimo rodiklis šių puslapių atrodys taip:
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Puslapis A: 33% (puslapis A dalyvavo 3 iš 5 sesijų, ir paskutinėje
jis buvo tas puslapis, ties kuriuo baigėsi sesija. )
Puslapis B: 50% (puslapis B dalyvavo 4 iš 5 sesijų, ir dviejuose jis
buvo tas, ties kuriuo baigėsi sesija)
Puslapis C: 50% (puslpias C irgi dalyvavo 4 iš 5 sesijų, bei
dvejose iš jų buvo paskutinis).
Nors ši metrika teoriškai turi parodyti, kurie jūsų puslapiai yra
“skylėti”, realybėje ji nėra labai informatyvi. Jei bent trumpam
įsivaizduotumėte vartotojo “kelionę” po jūsų puslapį, jūs
suprastumėte, kad skiriasi ne tik kiekvieno vartotojo tikslas, bet jo
naršymo ypatumai. Tad vartotojai gali išeiti iš bet kokio puslapio
ir šis puslapis nebūtinai bus blogas. Pavyzdžiui, jei turite
internetinę parduotuvę ir paskelbėte akciją (atskiras akcijos
puslapis). Suprantama, kad daug vartotojų aplankys tokį puslapį,
kad pamatytų akcijines prekes. Bet ar visi pirks internetu? Tikrai
ne. Kiti gali užeiti į įprastą parduotuvę, pirma įsitikinę, kad jų
norimai prekei yra akcija. Tad toks puslapis gali turėti aukštą
išėjimo rodiklį, bet ar tai būtinai blogai?
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Šis rodiklis gali padėti, jei labai tiksliai ir smulkiai atskirsite
norimus vartotojų segmentus ir tada juos analizuosite atskirai nuo
kitų. Bet tai nėra paprasta, ypač jei tik pradėjote pažintį su
Google Analytics.
Kita vieta, kur šis rodiklis gali būti informatyvus, yra pusalpiai,
kurie turi aiškią seką, pvz. pirkimo žingsniai. Jie turi eiliškumą ir
baigtumą, tad šioje vietoje išėjimo rodiklis gali padėti
identifikuoti konkretaus puslapio silpnas vietas ir jas patobulinti
testo pagalba.

3.4 Laikas svetainėje ir laikas puslapyje
Kiek laiko vartotojas praleidžia puslapyje ar jūsų svetainėje?
Vidutinį sesijos laiką matome iš karto prisijungę prie paskyros apžvalgoje.

65

Na, o kiekvieno puslapio vidutinį laiką matome puslapių
ataskaitoje.
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Nors ši metrika atrodo gan akivaizdi, bet ji turi savo minusų. Iš
vienos pusės, jei vartotojas praleidžia daug laiko svetainėje, tai
kaip ir nėra blogai. Bet pažvelkime į du scenarijus ir jūs suprasite,
kad tai nebūtinai tiesa.
Pirmas scenarijus. Vartotojas ateina į svetainę, naršo, skaito jūsų
straipsnius, vėliau pamato video ar kokią skaičiuoklę. Jis yra
įsitraukęs, susidomėjęs. Greičiausiai jam patiko turinys ir jis grįš
dar kartą. Visi patenkinti: vartotojas gavo gerą turinį, jūs galėjote
parodyti jam daugiau reklamų arba tiesiog įgyjote lojalų
lankytoją.
Antras scenarijus. Vartotojas pateko į jūsų puslapį, jis čia pirmą
kartą. Gal pateko paspaudęs ant reklamos. Jis bando suprasti
apie ką puslapis, spaudinėja keletą meniu punktų. Gal bando
surasti norimą produktą, nes buvo nukreiptas į titulinį. Gal bando
surasti kitą informaciją, pvz. daugiau apie įmonę sužinoti. Žodžiu,
jis kažko neranda, dėl to ilgai ieško. Galų gale jis taip ir nerado
ko ieškojo ir išėjo. Šio vartotojo išbuvimo laikas bus irgi
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netrumpas. Bet ne dėl to, kad jam patiko turinys ar svetainė, bet
dėl to, kad jam ilgai teko naršyti, aiškintis kas tai per svetainė.
Tad dabar, manau, suprantate, kad ilgas vartotojo išbuvimas gali
būti dviprasmiškas.
Be to, yra tam tikrų netikslumų apskaičiuojant šį rodiklį.
Štai kaip Google Analytics apskaičiuoja, kiek laiko vartotojas
išbuvo viename puslapyje.

Kai sesijoje yra daugiau nei vienas peržiūrėtas puslapis, Google
laiką puslapyje apskaičiuoja imdamas tarpą tarp puslapių.
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Jei pasižiūrėsime į paveikslėlį, tai pirmame puslapyje vartotojas
išbuvo 20 sekundžių (0.20s-0.00s=0.20s). Antrame išbuvo 0.25s
(0.45s-0.20s=0.25s). Bet kiek išbuvo trečiame - neaišku, nes
vartotojas išėjo iš puslapio, tad nėra kaip nustatyti išbuvimo laiką.
Taigi, ne visų puslapių išbuvimo laikas bus labai tikslus. Tad turite
žiūrėti ir papildomas metrikas.
Vidutinis laikas svetainėje, remiantis pavyzdžiu, yra 0.45s. Jis
baigėsi kartu su paskutinio puslapio apsilankymu. Bet vartotojas
paskutiniame puslapyje juk dar galėjo užsibūti, bet šis laikas jau
neįtraukiamas į vidurkio apskaičiavimą.
Turite prisiminti šį dalyką, jei naudosite šias metrikas. O dar
geriau šalią jų pasitelkti pagalbines metrikas, kad galėtumėte
susidaryti išsamesnį vaizdą. Tarkime, šalia laiko pridėkite ir
puslapių peržiūras sesijos metu. Taip pat, jei žiūrėti į konkretaus
puslapio laiką, atkreipkite dėmesį į tai, koks tai puslapis. Jei tai
kontaktų puslapis, o išbuvimo laikas yra aukštas, tai gal būt
kažkas nėra gerai, nes kontaktų puslapyje vartotojai neturėtų
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užsibūti ilgai. Jei tai video puslapis, tai aukštas išbuvimo laikas
gali būti lengvai pateisinamas.

3.5 Puikybės metrikos
Kodėl taip svarbu žinoti, kas yra metrikos ir kodėl jos gali būti
blogos? Matote, jei jūs turite svetainę, tai ji turi kažkokį tikslą. Jei
tai el.parduotuvė, tai tikriausiai norite, kad ji generuotų pajamas.
Jei tai turinio svetainė, tai norite, kad žmonės skaitytų jūsų
straipsnius ar žiūrėtų video. Bet kaip tą pasiekti?
Jei norite eiti teisingu keliu, tai jūs turėsite žiūrėti į savo svetainės
duomenis ir remiantis jais, priimti sprendimus, surasti tobulintinas
vietas.
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Tam svarbu išsirinkti teisingas metrikas, kurių stebėjimas jus ves
link tikslo.
Jei pasirinksite netinkamas metrikas, galite nepasiekti savo tikslo,
nes eisite paskui skaičius, kurie nieko neparodo. Ir vienos iš tokių
metrikų yra vadinamos puikybės metrikomis.
Puikybės metrikos, tai skaičiai, kurie verčia Jus pasijusti gerai.
Tai skaičiai, kuriuos naudojame tam, kad pagrįstume savo
pastangas vadovams, o gal ir sau. Priežastis, kodėl mes juos taip
mėgstame, yra gana paprasta: juos lengva išmatuoti, suprasti ir
dažniausiai visai nesunku juos priversti pakilti.
Prisipažinkite, pritraukti bet kokių apsilankymų visai paprasta,
ypač turint marketingo biudžetą ar tiesiog laiko. Bet vartotojas
vartotojui nelygus. Vien tik kiekio neužteks, jis turi būti “geras”
vartotojas. Tas, kuris jums atneša naudos: perka prekes, skaito
turinį, peržiūri video ir t.t.
Apžvelkime kelis pavyzdžius ir aptarkime jų klaidas.
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Apsilankymai
Tai gali būti ir paspaudimai, užėjimai ir pan., tačiau juose slypi ta
pati problema. Kas tai per skaičius, ką jis parodo? Tas pats
vartotojas gali apsilankyti 100 kartų per mėnesį arba tai gali
padaryti 100 skirtingų vartotojų. Kuris variantas jums geresnis? Ar
nuo tų apsilankymų jūs uždirbat? Ar didėja pirkimo tikimybė?
Didžiausia problema slypi tame, kad mes negalime sužinoti, kas
lėmė šiuos apsilankymus ir kaip panaudoti šią informaciją savo
naudai. Dėl šios priežasties, dažniausiai reikia peržiūrėti kitas
metrikas, įsigilinti į skaičius, tad kyla klausimas, kodėl
nepanaudojus jų vietoje apsilankymų skaičiaus?
Kadangi augantį ar krentantį apsilankymų skaičių yra sunku
priskirti konkretiems veiksmams, kiekvienas asmuo ar skyrius
jaučiasi atsakingas už jų augimą. Jei liepą apsilankymų
padaugėjo, tai vieni gali sakyti, jog tai PR’o dėka, kiti, kad
Facebook reklamos, treti, kad tai grįžtantys vartotojai. Be
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gilesnės analizės, tą sunku pasakyti. Tad visi nori prisiimti
nuopelnus sau.
O kai metrikos sumažėja, visi dažniausiai pradeda baksnoti
pirštais vieni į kitus.
Apsilankymai patys savaime dar nieko nereiškia. Ir tikslas niekada
negali būti tiesiog didinti apsilankymų skaičių.

Puslapio peržiūros
Puslapio peržiūrų skaičius taip pat yra dviprasmiškas. Aišku, jūs
galite paklausti: o kaip puslapiai, kurie užsidirba iš reklamų
peržiūrų? Taip, jie naudoja puslapio peržiūrų skaičių, kaip vieną iš
metrikų, kurios padeda jiems privilioti klientus. Juk jūs mieliau
rinktumėtes svetainę, kuri turi dešimt milijonų peržiūrų per
mėnesį, nei tą, kuri turi kelis tūkstančius, ar ne? Pats kiekis, gali
būti veiksmingas pritraukiant klientus. Tačiau viskas ne taip
paprasta.
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Ką toms svetainėms daryti, norint pagerinti patį puslapį ar jo
turinį? Kaip dėl puslapio peržiūrų tenkančių vienam vartotojui?
Jis parodo, kiek turinio “suvartoja” vienas lankytojas.
O kaip dažnai vartotojai grįžta? Tai parodo, ar vartotojams
patinka svetainės turinys ir jie nekantrauja grįžti dar kartą. Ir kuo
dažniau, tuo geriau. Taigi yra nemažai klausimų, į kuriuos reikia
atsakyti, bet bendras puslapių peržiūros skaičius jums nepadės.
Visas puslapio peržiūrų skaičius galbūt ir padės pritraukti klientų,
tačiau tai nepadės pagerinti produkto.

Atsisiuntimai
Ši metrika aktuali turintiems mobilias programas (aplikacijas).
Tokie produktai dažnai giriasi publikuodami atsisiųstų
programėlių kiekį. Puiku, jei programų atsisiuntimų skaičius
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didelis, tačiau kas atsitinka, kai vartotojai atsisiunčia programą, ar
jie ją atsidaro?
Tik 20% „iPhone“ programų yra atidaromos, dar mažiau atidaromos kelis kartus. Taigi, 1 milijonas atsisiuntimų nebėra tiek
jau daug, nes tik 200 000 atidaro programą ir tik 50 tūkst.
naudoja ją kelis kart per mėnesį, o kas atsitinka su likusiais
vartotojais?
Vėlgi, kad programėlę siunčiasi yra tikrai gerai. Bet tai tik pirmoji
stotelė ir ši metrika negali būti naudojama kaip sėkmės rodiklis.
Jis nepadės jums suprasti, kas gerai ar blogai su produktu ir jį
pagerinti.

Registracija
Tas pats atsitinka ir su registracija. Jūs įtikinote vartotoją
prisiregistruoti, puiku, tačiau ar po to jis ką nors padarė? Jei ne,
kodėl? Ką galima pasakyti žvelgiant tik į bendrą prisiregistravusių
vartotojų skaičių?
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Jei registracija lengva, turėsite daug registracijų. Jei ji sunki
(prašote daug asmeninių duomenų), šis skaičius bus mažesnis.
Bet ar tik tiek jums užtenka? Tiesiog vartotojo registracijos? Jei
taip, tada viskas gerai. Tai gali būti jūsų pagrindinis rodiklis.
Tačiau dažnai registracija irgi yra tik pradžia ir reikia kitų skaičių,
kurie parodo ar tos registracijos atneša kokią nors apčiuopiamą
naudą įmonei. Ar užsiregistravę vartotojai pirko ką nors? Už kiek
pirko?

„Patinka“ (Likes)
Kalbame ne tik apie Facebook sekėjus. Tai būdinga kiekvienam
socialiniam tinklui. Didesnis vartotojų skaičius, sakančių kad jiems
„patinka“, dar nereiškia didesnių pardavimų, ypač dabar, kai jūsų
žinutę pamato tik keli procentai visų jūsų sekėjų.
Susitelkite į produkto gerinimą, bendraukite su publika
socialiniuose tinkluose, būkite populiarūs ir turėsite pasekėjų.
Žinoma, galite išbandyti kelis dalykus tam, kad būtumėte labiau
76

pastebėti, tačiau pagalvokite apie pasekmes. Jei padidinsite
„patinka“ (likes) skaičių 20 %, kas atsitiks su produktu? Ar
pagerės prekyba? Registracijos? Dar kas nors?
Šis skaičius išskirtinai pamalonina ego. Kam gi nėra malonu
pasakyti, kad įmonės puslapis ar produktas turi tūkstančius
sekėjų. Bet kaip ir su kitomis metrikomis, tai tik pradžia. Turėti
daug sekėjų tikrai nėra blogai, bet jūs turite surasti būdą, kaip
juos išnaudoti produkto ar puslapio gerinimui, pardavimų
didinimui ir pan. Tik tada šie sekėjai pradeda nešti apčiuopiamą
naudą.
Pasistenkite visada žvelgti giliau.

3.6 Kas yra gera metrika?
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“Gera” metrika gali būti kabutėse, nes blogų kaip ir nėra.
Kiekviena turi savo paskirti, tik ne visos tinkamos apibrėžti ir sekti
jūsų pagrindinį tikslą.
Gera metrika yra ta, kuri padeda priimti sprendimus, ji dar
vadinama veiksminga metrika.
Dauguma analitiniu priemonių, įskaitant Google Analytics,
ataskaitose rodo puikybių metrikas. Būtent dėl šios priežasties
reikia skirti laiko, įsigilinti ir surasti tas metrikas, kurios iš tiesų yra
reikšmingos Jūsų verslui. Tai reiškia, kad Jums reikės daugiau
dirbti ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės nuleidžia rankas
ir susitelkia į puikybių metrikas.
Apžvelkime veiksmingų metrikų atvejį. Įsivaizduokite, kad
atnaujinote puslapį, pridėdami naują funkciją, o naudodamiesi A/
B testavimu padarėte, kad 50% vartotojų matytų naująją funkciją,
o kiti 50% – senąją. Po tam tikro laiko pažvelgiate į pajamas,
kurias gavote iš kiekvienos klientų grupės, ir pastebite, kad B
grupė gavo 20% didesnes pajamas iš kliento. Pamąstykite apie
visus sprendimus, kuriuos galėtumėte padaryti, žinoma, parodyti
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šią funkciją matomą 100% klientų; sukurti panašias funkcijas ir jas
patestuoti.
Matote, jūs panaudojote jums svarbią metriką (pajamas), kad
priimtumėte naudingus įmonei sprendimus. Jūs tikrai žinote, jog
šie sprendimai atneš papildomas pajamas.

3.6.1 Geros metrikos savybės

Paprastumas
Visų pirma, ji turi būti paprasta. Visi turėtų suprasti, kas yra
matuojama, kaip ją pagerinti ir mokėti ją aptarti. Nenaudokite
sudėtingų formulių ar pavadinimų, nesistenkite atrodyti
protingesni nei esate. Kuo sudėtingesnę metriką pasirinksite, tuo
didesnė tikimybė, kad Jūs su komandos nariais susipainiosite, o
pasiklydus metrikoje ar jos sudėtingume, negalėsite imtis jokių
veiksmų.
79

Svarbumas
Pasirinkta metrika turi būti svarbi Jūsų verslui, nežiūrėkite į
labiausiai praktikuojamas, į konkurentus ar ką nors kitą. Turite
atsižvelgti į savo verslą ir aiškiai suvokti, kas yra svarbu jo augimui
ir sėkmei. Tik Jūs žinote, kas yra svarbu verslui ir tik Jūs esate už
tai atsakingas.

Visada po ranka
Kokia metrikos prasmė, jei jos reikia laukti kelis mėnesius? Įmonė
yra gyvuojantis ir kvėpuojantis organizmas, kuris sulig kiekviena
augimo diena keičiasi, tad nesirinkite metrikų, kurių negalima
pasiekti greitai. Laukimas gali neigiamai atsiliepti jūsų
rezultatams.
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Greita nauda
Vien pažvelgus į metrikas, turėtumėte pasakyti, kad jos yra geros
arba blogos. Jums neturi reikėti papildomų žmonių ar formulių,
kad suprastumėte, ką reiškia prieš akis esantys skaičiai.
Ir nesvarbu, ar skaičiai skirti jums ar visai komandai. Visiems
vienodai ir greitai turi būti aišku, jog kažkas yra gerai arba blogai.

Į ką dar reiktų atkreipti dėmesį naudojantis metrikomis?

Procentai
Labai dažnai naudojama ir lengvai suprantama metrika. Ar tikrai?
Štai dvi metrikos, kuri geresnė?
Konversijos rodiklis 3% ar

Konversijos rodiklis 0.5%

O dabar?
Konversijos rodiklis 3% (100 apsilankymų, 3 užsakymai. Pajamos 300€)
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ar
Konversijos rodiklis 0.5% (100 000 apsilankymų, 500 užsakymų. Pajamos 20 000€)

Procentai slepia informaciją, tad pamačius procentus, nežinote
daugelio dalykų. Šiuo atveju, kai viskas lygu, pirmoji metrika
geresnė. Bet jei pateiksime papildomus skaičius, antroji metrika
yra geresnė. Ji gal žema, bet dabar žinote, ką galite patobulinti.
Kitą kartą pamačius procentus, paklauskite: ar žinau ką šis
skaičius reiškia? Jei apsilankymų skaičius padidėjo 20%, ar tai
reiškia padidėjimą nuo 100 iki 120, o gal nuo 100 000 iki 120
000? Man patiktų, jei tai būtų antrasis variantas.
Vidurkiai
Jie panašūs į procentus, tik dar blogesni, nes iš procentų galima
bent numatyti tikrus skaičius, o iš vidurkių tai padaryti yra daug
sunkiau, nes trūksta informacijos.
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Štai pavyzdys: jei Markas uždirba milijoną per mėnesį, o aš
uždirbu tūkstantį, vidutiniškai mes uždirbame po 500 500
dolerių, tačiau galiu Jus patikinti, kad tai netiesa. Tai paprastas
pavyzdys, tačiau tikrovėje yra daug sunkiau pastebėti tokią
kvailystę.
Reikia žinoti, kiek žmonių buvo įtrauktą į skaičiavimus. Ar 50
užteks? O gal reikės šimto? Iš tiesų, tai priklauso nuo daugelio
faktorių. Kartais šimto pakanka, tačiau svarbiausia nepamiršti to
paklausti savęs arba asmens, pristatinėjančio šiuos vidurkius.
Taip pat reiktų atmesti išskirtinius duomenis: skaičius, kurie
išsiskiria iš visos grupės. Pavyzdžiui, jei pardavinėjate laikrodžius,
iš kurių 80% kainuoja apie 1000-1500$, ir turite kelis, kurie
kainuoja 20 000$, tada skaičiuodami užsakymus ir pajamas turite
į tai atsižvelgti, nes gali būti, kad Jūsų 30 000$ mėnesio pajamas
sudaro vienas 20 000$ vertės laikrodis ir 7 pigesni. Tai viską
keičia, vietoj to kad suskaičiuotumėte užsakymo vidurkį, kuris
šiuo atveju yra 3 750$ (30 000/7), galite pamanyti, kad jūsų
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vidutinį krepšelį sudaro kelios prekės, jei nematote kitų
duomenų.
Skaičiuodami vidurkį, nepamirškite patikrinti, kokie gi skaičiai
sudaro šį vidurkį. Kitaip galite priimti nemažai klaidingų
sprendimų.
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4. Standartinės Google
Analytics ataskaitos
Šiame skyriuje mes apžvelgsime didžiąją dalį standartinių
ataskaitų, kad jūs žinotumėte, ką jos rodo ir kaip tuos duomenis
išnaudoti svetainės tobulinimui ar klaidų radimui. Kodėl
neaptarsime visų ataskaitų? Todėl, kad jums nereikės visų.
Google Analytics turi daug duomenų, bet aš noriu aptarti
svarbiausius dalykus, tuos, kurie būtų aktualūs praktiškai visiems
svetainių turėtojams.
Visos ataskaitos yra suskirstytos į 4 stambias dalis: Auditorija,
Pritraukimas, Elgsena, Konversijos.
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4.1 Auditorija
Auditorija, o tiksliau Apžvalga, yra pirmas vaizdas, kurį matote
prisijungę prie paskyros. Aš jau esu minėjęs keletą rodiklių iš šios
ataskaitos. Tai net nelabai ataskaita. Tiesiog apžvalga keleto
rodiklių.

Ji daug nepasako, bet leidžia susidaryti pirminį įspūdį apie
svetainę. Kiek lankytojų yra, kiek puslapių peržiūrima, išbuvimo
laikas, pasiskirstymas tarp grįžtančių ir naujų vartotojų.
Jei norite, kaip sako, “greitai užmesti akį”, tai tokia apžvalga
tinkama. Pavyzdžiui, jei matote, kad svetainę aplanko didžioji
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dalis grįžtančių vartotojų, tikėtina, kad svetainė mažai
reklamuojasi ir “gyvena” iš lojalių vartotojų.
Jei aukštas bendras atmetimo rodiklis, vadinasi svetainė turi
kažkokių problemų. Tai gali būti dizainas, turinys ar neveikiantys
puslapiai.
Norėdami tiksliau išsiaiškinti problemas ar geriau suprasti
lankytojus, turėsite labiau gilintis, o tai reiškia, naudotis ir kitomis
ataskaitomis.

4.1.1 Demografiniai rodikliai

Ši ataskaita parodo lankytojų pasiskirstymą pagal amžių ir lytį. Jei
atsidarę ataskaitą nematote duomenų, grįžkite į 2.6 skyrių ir
peržiūrėkite nustatymus.
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Pirmoji ataskaita yra amžiaus ir jūs galite matyti, kaip pasiskirsto
ne tik lankytojai, bet ir kitos metrikos, ypač konversijos.

Jūs galite matyti, kaip skirtingos amžiaus grupės naršo, įsitraukia
ir atlieka konversijas. Pagal tai, galite koreguoti ne tik savo
svetainę ir jos turinį, bet ir nukreipti savo reklamos kampanijas į
tokią auditoriją, kuri turi didžiausią tikimybę konvertuotis (ar
atlikti jūsų norimą veiksmą svetainėje).
Jei pastebėsite, čia nėra grupės jaunesnių nei 18 metų. Tokio
amžiaus Google tiesiog neįtraukia. Greičiausiai dėl to, kad tai
nepilnamečiai.
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Jei paspausite ant konkrečios amžiaus grupės, pamatysite šios
amžiaus grupės pasiskirstymą pagal lytį. Tad galite gauti dar
daugiau įžvalgų apie savo auditoriją.

Kita ataskaita parodo pasiskirstymą pagal lytį.

Vėlgi, gan paprasta ataskaita, tačiau labai naudinga. Bet kokios
reklamos kampanijos sėkmė priklauso nuo to, kaip tiksliai
identifikuojate savo tikslingą auditoriją. Tad jums tikrai labai
svarbu žinoti, ar jūsų lankytojų daugumą sudaro vyrai ar moterys.
Ir kurie yra labiau linkę konvertuotis.
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Šioje ataskaitoje paspaudę ant lytis, pamatysite pasiskirstymą
pagal amžių.
Žvelgiant į mano ataskaitą, panašu, kad mano tikslinga auditorija
yra 25-34 amžiaus lankytojai. Ir nors vyrai ir moterys pasiskirstė
tolygiai, vertės daugiau atneša vyrai.

Ką galite padaryti:

‣ suprasti kokie vartotojai atneša daugiausia naudos,
kurie mažiausia.

‣ pakoreguoti savo svetainės turinį tai amžiaus grupei,
kuri atneša daugiausia naudos

‣ pakoreguoti savo reklamines kampanijas, sutelkti
demėsį į jūsų geriausią amžiaus grupę.
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4.1.2 Pomėgiai

Pirmoji ataskaita parodo Bendrų interesų kategorijas. Šioje
ataskaitoje visi lankytojai yra sugrupuojami į įvairias kategorijas
pagal jų naršymo ypatumus.

Pastebėsite, kad šioje vietoje vartotojai yra pasiskirstę daugmaž
po lygiai. Tai reiškia, kad vienas ir tas pats lankytojas domisi
keliomis kategorijomis.
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Svarbu pabrėžti, kad konversijų kiekis čia dublikuojasi. Ta
pati konversija gali būti priskirta kelioms kategorijoms.

Jei pastebėsite, kad kokia nors kategorija labai išsiskiria iš kitų,
tai galite daryti prielaidą, kad jūsų vartotojai domisi būtent šia
kategorija, ir gal vertėtų pabandyti reklamuotis panašaus
pobūdžio puslapiuose.

Kita ataskaita kiek panaši - Potencialių klientų segmentas. Ši
ataskaita parodo, kokiais produktais jūsų auditorija dar domisi.
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Galbūt jūsų lankytojai tuo pačiu ieško kelionių arba
nekilnojamojo turto? Turėdami tokią informaciją, galite padaryti
tikslesnius sprendimus planuodami reklamos kampanijas.

Na ir dar viena papildoma informacija iš Kitų kategorijų,
suplaukia į trečią ataskaitą.

Ši ataskaita parodo, kuo dar domisi vartotojai naršydami
internete. Vėlgi, atkreipkite dėmesį į tuos skaičius, kurie yra
žymiai aukštesni už kitas kategorijas.
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Šioje ataskaitoje yra kategorijos, kurios pasižymi aukštesniu
konversijos rodikliu ar didesne verte. Kitur - ilgesnis išbuvimo
laikas.
Tada bandykite logiškai pagalvoti, kodėl viena ar kita kategorija
gali būti geresnė. Gal jos turi kažką bendro? Pavyzdžiui, žmonės
besidomintys video galbūt labiau linkę kažką išmokti, todėl pas
mane jų vertė didesnė, nes pas mane yra video mokymai.
Priklausomai nuo jūsų svetainės tikslo pasistenkite suprasti, kodėl
viena ar kita kategorija gali būti vertingesnė.
Vienas naudingiausių dalykų, kad šios kategorijos yra prieinamos
AdWords sistemoje. Tad jei surandate tokią, kuri atrodo
patraukli, jūs galite išbandyti reklamą būtent šiai kategorijai. Tada
pamatuoti rezultatus ir pasižiūrėti ar apsimokėjo.

95

Ką galite padaryti:

‣ pasistenkite atrasti bendrų požymių, kurie atskleistų dar
daugiau informacijos apie jūsų auditoriją. Tai leis tiksliau
planuoti reklamines kampanijas

‣ kadangi šios kategorijos prieinamos AdWords, galite
rasti tas, kurios jums aktualiausios ir išbandyti reklamą.

4.1.3 Geografiniai rodikliai

Geografiniai rodikliai padeda jums suprasti iš kokių šalių ateina
vartotojai ir kokiomis kalbomis jie kalba.
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4.1.3.1 Kalbos
Pirma ataskaita yra kalbų ataskaita. Verta pabrėžti, kad tai gal ne
kalba, kuria kalba vartotojai, bet daugiau jų kalbos nustatymai.

Jei pastebėsite, pas mane daugiausia anglų kalbos nustatymus
turinčių lankytojų. Tai tikrai nereiškia, kad jie kalba angliškai, nes
tada tikrai nesuprastų mano straipsnių.
Tačiau jūs galite susidaryti įspūdį apie savo lankytojų paveikslą.
Jei jis naudoja naršyklę anglu kalba, vadinasi jis ją puikiai žino,
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yra išsilavinęs. Gal tokie žmonės pasižymi geresniu kompiuteriniu
raštingumu, daugiau naršo internete ir t.t.
Pavyzdžiui, reklamuojantis Facebook’e, galima pasirinkti kalbą,
tad jei jūsų lankytojų nustatymai yra anglų kalba, ir tokie
lankytojai pasižymi didesnėmis pajamomis, tai verta pasirinkti
anglų kalbą vietoj lietuvių. Taip tikintis pritraukti panašaus tipo
naujus lankytojus į svetainę.
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4.1.3.2 Vietovės
Kita, vietovių, ataskaita parodo iš kokių šalių ir miestų sulaukiate
lankytojų.
Vėlgi, didžiausia dalis lankytojų bus iš Lietuvos. Šiuo atveju
Google bando identifikuoti šalį pagal vartotojo IP adresą. Bet čia
turėtumėte žinoti, kad šis būdas turi netikslumų. Vietovė pagal IP
adresą ne visada būna tiksli. Tad jei pamatysite srautą iš keistų
šalių ar miestų, turėkite omeny, kad tai gali būti tiesiog klaida,
netiksliai nustatyta vietovė.
Kita vertus, nepamirškite, kad Lietuviai yra išsibarstę po visą
pasaulį, tad jie irgi gali rasti jūsų svetainę. Viskas priklauso nuo
jūsų teikiamos paslaugos ar parduodamo produkto.
Jei norite pamayti miestus tiesiog paspauskite ant pasirinktos
šalies.
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Kaip ir su šalimi, čia irgi gali pasitaikyti netikslumų. Tiesiog
ignoruokite juos.

Ką galite padaryti:

‣ kurdami reklamos kampanijas galite neapsiriboti tik
šalimi, o taikyti į konkrečius miestus. Taip tiksliau
panaudosite reklamos biudžetą ir gausite geresnius
rezultatus.
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‣ jei sulaukiate nemažai lankytojų iš kitų šalių, galite
sukurti nedidelę kampaniją ir patestuoti. Galbūt atrasite
naują rinką.

‣ jei pastebite, kad lankytojai lankosi iš kitų šalių ir tai ne
lietuviai, gal verta svetainėje įdiegti kelias kalbas. Tai
gali padidinti pardavimus.

4.1.4 Elgsena

Elgsenos ataskaitos jums padės suprasti, kaip dažnai jūsų
vartotojai apsilanko svetainėje, kiek jie įsitraukia po ją naršydami.
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4.1.4.1 Nauji, palyginti su grįžtančiais
Pradėkime nuo naujų ir grįžtančių vartotojų ataskaitos.
Analytics ji vadinasi nauji, palyginti su grįžtančiais.

Čia jūs matote vartotojų pasiskirstymą.
Nauji reiškia, jog per rodomą laikotarpį, jūsų svetainė sulaukė
tam tikro naujų vartotojų skaičiaus, kurie niekada prieš tai nebuvo
jūsų svetainėje.
Na, o su grįžtančiais manau viskas aišku - skaičius, parodantis
kiek vartotojo grįžo į jūsų svetainę.
Ką reiškia šis pasiskirstymas?
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Jei turite daug grįžtančių vartotojų, tai galima teigti, kad turite
pakankamai lojalią auditoriją. Jei šis skaičius žymiai mažesnis už
naujus, tai arba jūsų svetainė yra nauja, arba kažkas negerai su
jūsų turiniu, nes vartotojai nėra linkę sugrįžti.
Beje, jei jūs sustabdėte visas reklamas, tikėtina, kad grįžtančių
vartotojų dalis didės, nes proporcingai mažėja naujų.
Dažnu atveju, grįžtantys pasižymi geresniais rodikliais. Ir visada
yra verta investuoti į vartotojų lojalumą, nes jiems lengviau
parduoti prekę ar paslaugą.
Pasižiūrėję į savo svetainės pasiskirstymą, suprasite ar jums reikia
investuoti į vartotojų pritraukimą, nes naujų lankytojų mažai, ar
jums labiau reikia kreipti dėmesį į lojalumo stiprinimą.
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4.1.4.2 Dažnis ir naujumas
Kita ataskaita yra dažnis ir naujumas. Jos parodo kaip dažnai
vartotojai apsilanko jūsų svetainėje ir kiek kartų.

Pasižiūrėkite į šį pasiskirstymą. Dauguma lankytojų turėjo tik po
vieną seansą, kas mano atveju yra natūralu. Vartotojai ateina
paskaityti naujausią blogo įrašą. Tačiau jūsų atveju pasiskirstymas
gali būti kitoks. Jei produktas ar paslauga yra sudėtinga, seansų
skaičius gali būti didesnis. Nes vartotojui reikia daugiau laiko,
norint apsispręsti dėl jos pirkimo.
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Naujienų svetainės gali turėti dar kitokį pasiskirstymą, nes
vartotojai užeina ne tik kas dieną, bet ir po kelis kartus per dieną.
Ši ataskaita leidžia suprasti, kiek kartų vartotojas užeina. Vadinasi
galite koreguoti savo akcijas, naujų produktų reklamą ir t.t.
Dabar viršuje perjunkite kitą ataskaitą - Dienos, praėjusios nuo
paskutinio seanso.

Ši ataskaita parodo, kiek dienų praėjo nuo paskutinio vartotojo
apsilankymo.
Nulis dienų reiškia, kad vartotojas lankėsi tą pačią dieną. Iš
ataskaitos jūs galite suprasti, kaip vartotojai lankosi jūsų
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svetainėje. Ar dauguma ateina kasdien, ar kartą per savaitę?
Kokia dalis užsuka tik kartą per mėnesį? Tai svarbu, nes jei jūs
dažnai publikuojate naujienas ar pristatote naujus produktus, jūs
galite sužinoti, kaip ilgai reklamuoti produktą, kad jį pamatytų
didžioji dalis vartotojų.

4.1.4.3 Įsitraukimas

Pereikime prie įsitraukimo ataskaitos.
Seanso trukmės pasiskirstymas parodo kiek laiko praleidžia jūsų
lankytojai. Laikas suskirstytas į nedideles grupes ir prie kiekvienos
pateiktas seansų skaičius.

Tarkim, pas mane didžioji dalis praleidžia tik iki 10s. Tai nėra
gerai, nes perskaityti straipsnį reikia daugiau laiko. Tačiau aš taip
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pat žinau, kad ne visi straipsniai yra įdomūs visiems lankytojams.
Be to, tą mėnesį buvo reklamuojami ir seminarai, tad vėlgi,
seminarai įdomūs taip pat ne visiems.
Pas jus pasiskirstymas bus kitoks, bet visada pagalvokite apie
savo svetainės turinį ir tikslą. Mažas išbuvimo laikas nebūtinai yra
blogai. Gal tiek laiko užtenka, jog vartotojas suprastų apie ką
svetinė ir įvertintų, ar reikia jam to, ką siūlote, ar ne.
Kitą ataskaitą rasite viršuje pasirinkę kitą pasirinkimą.
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Ši ataskaita parodo kiek puslapių vartotojas peržiūrėjo vieno
apsilankymo metu. Matote puslapių kiekį (apsilankymo gylis) ir
šalia seansų skaičių.
Kaip ir su laiku, omeny turėkite savo svetainės paskirtį. Pas mane
dauguma ateina perskaityti naujausią straipsnį ir toliau jiems
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nebūtina žiūrėti. Tad visai natūralu, kad dauguma seansų turės tik
vieną puslapį.
Jūs turite pagalvoti, kiek vartotojas turi įsitraukti (laikas ir
puslapiai), kad suprastų apie ką jūsų svetainė ir nuspręstų įsigyti
jūsų paslaugą ar produktą. Ir tada pasižiūrėti šią ataskaitą ir
palyginti ar jūsų nustatytas kiekis atitinka realybę.

Ką galite padaryti:

‣ šios informacijos dėka, galite koreguoti savo turinį. Kaip
dažnai turite rašyti naujus straipsnius ar keisti akcijas?
Jei vartotojas apsilanko dažnai, tai ir akcijos turėtų būti
daromos dažniau, kitu atveju visi mato tą pačia akciją ir
ji pabosta.

‣ skatinti lojalumą. Jei turite mažai grįžtančių, bet iš
rodiklių matote, jog būtent jie perka geriau, turite
gerinti vartotojų lojalumą. Padaryti viską, kad jie
dažniau grįžtų ir geriau įsitrauktų.
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‣ jei jūsų produktas sudėtingesnis, t.y. reikia daugiau laiko
ir puslapių peržiūrų, kad jį suprasti, o iš ataskaitos
matote, jog vartotojai ilgai neišbūna, jums reikia
lengvinti navigaciją, teksto suvokimą, galbūt koreguoti
meniu, titulinį puslapį ir t.t. Jūsų tikslas - padaryti taip,
kad vartotojas iš karto suprastų, ką jūs siūlote.

4.1.5 Technologijos

Šios ataskaitos padeda suprasti, kokiomis naršyklėmis, įrenginiais
naudojasi jūsų lankytojai ir netgi leidžia pažvelgti į įrenginių
gamintojus, naršyklių pavadinimus, operacines sistemas.
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4.1.5.1 Naršyklė ir OS

Tik užėję į šią ataskaitą, jūs pamatysite naršykles, kuriomis
naudojasi jūsų lankytojai.

Papildomai matote ir kitą statistiką, tad galite lengvai palyginti
skirtingas naršykles.
Didžiausias šios ataskaitos privalumas yra klaidų paieška
svetainėje. Tikėtina, kad jūs naudojatės tik viena naršykle, bet
jūsų vartotojai gali naudotis kitomis, tad naršydami jūs galite
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nepastebėti dalykų, kurie neveikia arba negerai atvaizduojami su
kitomis naršyklėmis. Tai dažnai pasitaikantis atvejis, ypač po
dizaino atnaujinimo ar panašių pakeitimų svetainėje.
Jūs galite atkreipti dėmesį į ne tik skirtingus naršyklių atmetimo
rodiklius, kurie jau savaime gali indikuoti, kad kažkas nėra gerai,
bet ir lyginti konversijos rodiklį bei pajamas. Nes nėra rimtos
priežasties, kodėl Chrome naršyklės vartotojai turėtų pirkti
prasčiau ar išleisti mažiau nei Firefox naršyklės vartotojai. Tad jei
matote didelius neatitikimus, tikėtina, kad kažkas veikia ne taip
kaip turėtų. Būtina patestuoti su konkrečia naršykle.
Paprasčiausias būdas yra įdiegti tą naršyklę ir pereiti pirkimo
procesą.

Dabar atkreipkite dėmesį į virš ataskaitos esančius pasirinkimus.
Ten jūs galite detaliau pasižiūrėti savo vartotojų technines
galimybes.
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Pirmasis pasirinkimas yra operacinė sistema. Čia jūs galite matyti
kiek lankytojų naudojasi Windows, kiek Macintosh OS. Taip pat
įtrauktos ir mobilių įrenginių operacinės sistemos.
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Mano atveju panašu, kad Mac naudotojai atneša daugiau vertės,
jei žiūrėsime į tikslus. Kiek teko analizuoti užsienio
el.parduotuves, labai dažnai pasitaikydavo, kad Mac naudotojai
pasižymi didesniu prekių krepšeliu ir geresne konversija. Pas jus
viskas gali būti kitaip.
Atminkite, kad jei kuri nors ataskaita jums asmeniškai neteikia
jokių įžvalgų, kurios gali padėti pagerinti svetainę, tiesiog ją
ignoruokite. Jums nebūtina visada žiūrėti visas ataskaitas.

Kiek įdomesnė ataskaita, parodanti ekrano skyrą.
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Dažnai dizaineriai ir programuotojai dirba su dideliais
monitoriais, kurių labai didelė skyra. Tad jiems jūsų svetainė
atrodo graži, tvarkinga, viskas puikiai matosi. Tačiau jums svarbu,
ne kaip jiems atrodo svetainė, o kaip jūsų vartotojams. Tad čia
galite sužinoti populiarias skyras ir pasistengti surpasti, kaip
svetainė atrodo vartotojų akimis. Gal dauguma lankytojų naršo
su mažesniais ekranais (pvz. nešiojami kompiuteriai). Ir gal
neverta daryti “plataus” dizaino.
Kitu atveju, ant mažesnių ekranų svetainė gali netilpti, gali
atsirasti taip vadinamas “skrolas”. Gal dalis informacijos nusikels
žemyn ir t.t.
Tad patikrinkite kokios jūsų vartotojų techninės galimybės, kad
netyčia neapsunkintumėte jiems naršymo.
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4.1.6 Mobiliesiems
Ši ataskaita yra gan svarbi, nes naršymas per mobilų ir
kompiuteriu yra labai skirtingas, tačiau abu patyrimai turi būti
vienodai geri.
Jei pažvelgsite į apžvalgą, pamatysite kaip lankytojai pasiskirsto į
tris kategorijas: dekstop, mobile ir tablet.

Jūsų pasiskirstymas bus kitoks. Svarbu atkreipti dėmesį į šalia
esančius rodiklius. Ar atmetimo rodiklis labai skiriasi nuo stalinių
kompiuterių? Ar konversijos rodiklis ir pajamos skiriasi? Jei taip,
kodėl?
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Jei jūs sulaukiate nemažai srauto iš mobiliųjų įrenginių, tačiau
jūsų pajamos žymiai mažesnės, tai jūs tiesiog kasdien prarandate
pinigus.
Ši ataskaita jums parodo, kokiais įrenginiais naršo jūsų vartotojai
ir kaip jiems sekasi. Jūsų darbas rasti taisytinas vietas.
Jei norite sužinoti tikslius mobiliuosius įrenginius, spauskite
Įrenginiai, po apžvalga.
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Jūs galite įdentifikuoti konkrekčius įrenginius ir patestuoti savo
svetainę su jais, jei manote, kad gali būti problemų.
Viršuje matote kelis pasirinkimus. Juos galite pasinagrinėti patys,
ten viskas bus labai suprantama.

Pasižiūrėkite į el.parduotuvės įrenginių ataskaitą.

Mobiliųjų įrenginių konversijos rodiklis yra daugiau nei dvigubai
prastesnis, nors pajamos - žymiai didesnės. Manau jau
pakankamai aišku, kur galima būtų nukreipti pastangas ir kur bus
didžiausia grąža.
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Šioje vietoje tikrai kažkas negerai ir nors rodikliai nebūtinai turi
būti vienodi, jūs turite padaryti viską, ką galite, kad juos
pagerinti.

Šių ataskaitų nereikia lankyti kasdien. Bet ši informacija padeda
susidaryti geresnį vartotojų paveikslą, o tai visada padeda
planuojant ne tik reklamines kampanijas, bet ir tobulinant,
keičiant svetainę.

Ką galite padaryti:

‣ jei žinote savo vartotojų technines galimybes,
pasistenkite į jas atžvelgti kurdami svetainę, ją
tobulindami, keisdami. Neapsunkinkite naršymo
vartotojams.

‣ po kiekvieno didesnio dizaino pakeitimo ar svetainės
veikimo, patikrinkite naršyklių ir įrenginių ataskaitas,
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palyginkite su prieš pakeitimą buvusiu periodu.
Įsitikinkite, kad nėra didelių rodiklių kritimo.

‣ jei matote, kad naršyklės ar įrenginių ataskaitose kažkas
negerai, patestuokite su jais savo svetainę. Tiesiog
pereikite svarbiausius žingsnius, nupirkite prekę,
panaršykite.
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4.2 Įgijimas
Šioje vietoje rasite visas ataskaitas, kurios jums padės suprasti, iš
kur ateina lankytojai į jūsų svetainę ir ką jie daro.
Gal ir negalima sakyti, kad tai svarbiausios ataskaitos, nes visos iš
vienos ar kitos pusės yra svarbios. Tačiau jos tikrai populiarios.
Priežastis yra paprasta - visi nori žinoti iš kur ateina vartotojai ir ar
jie perka. Be to, dauguma svetainių reklamuojasi, vadinasi
išleidžia pinigus. Tad joms aktualu žinoti, kurie kanalai yra
veiksmingi, o kurie ne.
Tai tikrai svarbu. Jei nežinote iš kur atkeliauja vartotojai,
išleidžiantys pas jus pinigus, kaip jūs padarysite, kad tokių
vartotojų būtų daugiau?
Pradėkime nuo apžvalgos.
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4.2.1 Apžvalga

Kai tik užeisite į apžvalgos ataskaitą, jus pasitiks keli grafikai bei
žemiau - kanalai. Vienas iš tokių jums parodo kanalų
pasiskirstymą.

Ši skritulinė diagrama parodo labai įdomų dalyką - iš kokių
kanalų jūs sulaukiate daugiausiai lankytojų.
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Jei matote, kad srautas patenka tik iš vieno, dviejų kanalų, o kiti
sudaro labai mažą dalį, tuomet jūsų srautas nėra labai “sveikas”.
Tai reiškia, kad jūs esate priklausomi nuo to kanalo. Priklausyti
nuo vieno kanalo nėra gerai. Pavyzdžiui, jei 80% srauto sudaro
organinis srautas (iš Google atėję vartotojai), tai Google’ui
pakeitus algoritmus, ką jis dažnai daro, jūs galite prarasti labai
didelę dalį lankytojų, o kartu ir pajamų. Tai yra labai didelė rizika.
Taip, kaip investuotuojai diversifikuoja savo kapitalą, taip jūs
turite elgtis su srautu. Pasistenkite, kad būtų keletas kanalų, kurie
generuoja srautą, kad įvykus nenumatytiems dalykams, jūsų
pardavimai stipriai nenukentėtų.
Manęs visada klausia, “tai koks tas pasiskirstymas turi būti?”.
Teisingo vieno nėra. Bet jei norite apytikslių skaičių, tai štai:

‣ organinis srautas apie 35%
‣ tiesioginis srautas apie 25-30%
‣ persiuntimai (referral) 15-20%
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‣ visi likę kanalai (email, socialiniai, kitos reklamos)
Jums nebūtina siekti šių skaičių. Svarbiausia, kad nebūtumėte
priklausomi nuo vieno kanalo.

Žemiau rasite pagrindinių kanalų grupes ir šalia metrikas. Tai
apžvalginis vaizdas, kuris leidžia gan nesunkiai ir greitai susidaryti
įspūdį apie svetainę.
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Aš čia nepraleidžiu daug laiko, nes man nėra patogu dirbti
apžvalgos ataskaitoje. Bet jums gal patiks. Gal tokį vaizdą
patogu išsiųsti vadovui ar pridėti prie kokios nors mėnesinės
ataskaitos.
Bet, kaip matote, čia lengva pastebėti, kurie kanalai pasižymi
didesniu atmetimo rodikliu ar didesnėmis konversijomis.
Tačiau, jei norėsite detaliau panagrinėti konkrečius kanalus, jums
reikės kitų ataskaitų.

4.2.2 Visas srautas

Šioje vietoje jūs rasite detalesnį kanalų pasiskirstymą. Kai
paspausite pasirinkimą Visas srautas, jūs pamatysite dar kelis
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papildomus pasirinkimus: kanalai, medžių žemėlapiai, šaltinis/
terpė, persiuntimai.
Pirmoji šaltinių ataskaita parodo iš kur ateina lankytojai.

Čia matote visus šaltinius. Jūs turite žinoti, kad Google Analytics
kažkiek sugrupuoja srautą. Pavyzdžiui, srautas iš socialinių tinklų
patenka po Social šaltiniu. Srautas iš naujienlaiškių bus po Email
šaltiniu ir t.t. Kas konkrečiai įeina į tą šaltinį, jūs galite pamatyti
tiesiog paspaudę ant to šaltinio.
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Raudonai pažymėjau papildomus pasirinkimus. Tiesiog ne visi
pastebi, kad galima atvaizduoti daugiau nei 10 kanalų
ataskaitoje, ar keisti tikslų pasirinkimą.
Jei pastebėjote, rodikliai suskirstyti į tris kategorijas: įgijimas,
elgsena, konversijos.

Jums reikės įvertinti kiekvieną šaltinį ir spręsti ar verta į jį
investuoti, ar ne.
Pirmi stulpeliai parodo, kiek seansų buvo iš kiekvieno šaltinio ir
kiek iš jų buvo nauji vartotojai. Kodėl svarbu žinoti, kokią dalį
sudarė nauji? Jei mokate už šį srautą, tikriausiai norite pritraukti
naujus lankytojus, o ne tuos, kurie apie jus jau žino. Tad jei ilgai
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reklamuojatės ir matote, jog naujų seansų skaičius mažas, gal
verta kažką keisti, nes mokate už vartotojus, kurie ir taip apie jus
žino.
Kita grupė susijusi su elgsena. Nors pagrindinis jūsų tikslas, kad
jie kažką pirktų, ne visi iš karto tą daro. Tai jūs galite pasižiūrėti į
elgsenos metrikas ir galbūt iš karto matysite, kad kanalas yra
blogas.
Jei kanalo atmetimo rodiklis aukštas, vartotojai neperžiūri
puslapių, ilgai neišbūna, tai gali būti ženklas, kad kažkas negerai.
Jei tai kanalas už kurį mokate, tai reikia peržiūrėti auditorijos
nustatymus. Nes jei vartotojai neužsibūna puslapyje ir
neįsitraukia, tai arba auditorija parinkta blogai, arba kažkas
negerai su puslapiu.
Na ir konversijos rodikliai parodo ar vartotojai iš konkretaus
kanalo konvertuojasi. Tai kaip ir pagrindinis jūsų sėkmės matas.
Nes jūs norite, kad atėję vartotojai užsisakytų paslaugą ar įsigytų
produktą.
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Virš kiekvienos ataskaitos tikriausiai pastebėjote grafiką. Jis gali
būti geras pagalbininkas analizuojant ataskaitas. Jis gali jums
padėti identifikuoti dienas, kai įvyko kažkoks kritimas ar
pakilimas. Be to, jūs galite lyginti dvi metrikas.

Galite lyginti seansus ir atmetimo rodiklį. Jums tereikia pasirinkti
viršuje su kuo palyginti ir tiesiog pradėti rašyti. Pamatysite
pasirinkimus. Pasirinkę atmetimo rodiklį, pamatysite štai tokį
vaizdą:

129

Mano atveju, rugpjūčio 18 dieną buvo seansų padidėjimas, bet
tai natūralu, nes tada išėjo naujas straipsnis. Kitu atveju, jei jūs
nežinote, kas tą dieną atsitiko, jums reiktų kapstytis giliau ir
surasti to priežastį.
Kita ataskaita, kuri gali būti naudinga yra Persiuntimai. Šioje
ataskaitoje jūs surasite visas svetaines, iš kurių gaunate srautą. Ką
tai reiškia?
Jei vartotojas paspaudė nuorodą kurioje nors svetainėje, ši
svetainė bus šioje ataskaitoje. Tai nebūtinai turi būti nuoroda, tai
gali būti ir baneris, tačiau jei jis nepažymėtas (apie tai vėliau), ši
svetainė atsidurs šioje ataskaitoje.
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Svetainės pabrauktos raudonai yra tikros svetainės, iš kurių pas
mane atėjo srautas. Tai reiškia, kad kažkurioje vietoje tose
svetainėse yra nuoroda į mano svetainę ir vartotojas ją
paspaudė.

Oranžine spalva pabrauktos nuorodos yra netikros (spamas). Kaip
jį pašalinti iš svetainės aptarsime vėliau. Dabar tiesiog galite
prisiminti, kad jei pamatysite labai keistą svetainės pavadinimą,
kuris tikrai negali turėti nieko bendro su jūsų svetaine,
greičiausiai tai spamas.
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4.2.3 AdWords ataskaitos

Jei sujungėte savo AdWords paskyrą su Analytics, dabar galite
matyti papildomą statistiką.
Norėdami pamatyti ataskaitą, keliaukite į Įgijimas>AdWords.

Jūs matysite savo kampanijas ir visą informaciją šalia. Nors
pačioje AdWords paskyroje jūs irgi matote svarbiausius rodiklius,
kartais to neužtenka. Šios informacijos buvimas Analytics
paskyroje įgalina ją lyginti su kitais duomenimis, detaliau
analizuoti AdWords reklamų efektyvumą.
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Paspaudę ant konkrečios kampanijos, jūs pateksite į grupes, o iš
jų - į konkrečius raktinius žodžius.
Negana to, yra papildomų pasirinkimų, kurie jums padės
vertinant kiekvieno raktinio žodžio efektyvumą.

Viršuje jūs galite pasirinkti skirtingus įrenginius ir pasižūrėti, kaip
pasiskirsto ne tik paspaudimai ir išlaidos, bet ir tikslų
įgyvendinimas. Tai kaip mini segmentai.
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Šiek tiek žemiau yra skirtingi ataskaitų variantai. Jūs galite rinktis
tarp suvestinės arba svetainės naudojimo ir el.prekybos.
Jei turite daug tikslų, galite pasirinkti tikslo rinkinio ataskaitą, kur
matysite kiekvieno tikslo statistiką.
Šone meniu yra daugiau ataskaitų, kurias galite išbandyti.
Pavyzdžiui, jūs galite pasižiūrėti kaip pasiskirsto paspaudimai ir
konversijos pagal dienos valandas arba savaitės dienas.
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Svarbu atsiminti tik vieną dalyką - kuo giliau žvelgiate, tuo
daugiau duomenų reikia turėti. Nes jei norite įvertinti, kuriomis
savaitės dienomis jums apsimoka reklamuotis, o kuriomis ne,
kiekviena diena turi turėti bent po kelis šimtus paspaudimų.
Skaičius gali skirtis priklausomai nuo produkto, ir nuo reklamos
laikotarpio. Bet priimdami sprendimą, turite būti įsitikinę, kad
remiatės pakankamu kiekiu duomenų.

4.2.4 Paieškos konsolė

Jei sujungėte paieškos konsolę su Analytics, jūs dabar galite
matyti papildomą informaciją savo paskyroje.
Dar daugiau jos yra pačioje paieškos konsolėje. Ten esanti
informacija padeda suprasti, kokios klaidos yra jūsų svetainėje ir
ką reiktų taisyti. Be to, parodo informaciją apie raktinius žodžius
ir jų pozicijas paieškos sistemoje.
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Kadangi šis įrankis yra atskiras nuo Google Analytics, jums pirma
reikės užsiregistruoti ir patvirtinti savo svetainę. Tą jūs galite
padaryti paspaudę šią nuorodą.
Bet paieškos konsolę galėsite pasinagrinėti patys. Mes
apsistokime ties ataskaita.

Po paieškos konsole slepiasi kelios ataskaitos.
Pirma jūs galite matyti visus nukreipimo puslapius, į kuriuos
pateko vartotojai atlikę paiešką Google sistemoje.
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Žinodami, kurie puslapiai sulaukia daugiau srauto iš Google
paieškos, galite juos dar labiau optimizuoti. Šalia matote visą
informaciją.
Ataskaitoje matote, kokioje pozicijoje buvo šis puslapis, jūs taip
pat matote, kaip elgėsi vartotojai atėję į tą puslapį, ar iš karto
pabėgo (atmetimo rodiklis) ar kažkiek užsibuvo. Be to, jūs galite
matyti ar vartotojai įvykdė kokius nors jūsų tikslus.
Visa ši informacija padeda suprasti, koks jūsų turinys yra aukštose
pozicijose ir ties kuriais puslapiais reikia padirbėti.
Jūs taip pat galite pasižiūrėti, kaip jūsų pozicijos ir paspaudimai
pasiskirsto pagal skirtingus įrenginius.
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Kiek žmonių jūsų ieško per mobilų telefoną? Ar jie spaudžia? Ar
jūsų pozicijos geresnės, kai vartotojai jūsų ieško per mobilų
telefoną ar ant kompiuterio?
Visus šiuos klausimus padės atsakyti ši ataskaita.
Na ir be abejo, jūs matote raktinius žodžius, kuriuos vedė
vartotojai.
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Kadangi Google slepia didžiąją dalį raktinių žodžių, ši ataskaita
gali būti geras pagalbininkas. Jūs galite susidaryti įpūdį apie tai,
kaip jūsų ieško ir kokiose pozicijose esate.

Ką galite padaryti:

‣ suprasti kaip jūsų ieško vartotojai, kokius žodžius veda ir
į kokius puslapius patenka. Remiantis tuo, jūs galite
tobulinti esamą turinį ir kurti naują, kuris jus iškels dar
aukščiau.

‣ jeigu kai kurių raktinių žodžių pozicijos žemos, ir
negaunate daug srauto, bet tie žodžiai jums svarbūs,
jūs galite pabandyti pritraukti srautą su AdWords
reklama.

‣ atkreipkite dėmesį į įrenginius. Google dabar labai žiūri
ar svetainės yra optimizuotos mobiliems įrenginiams.
Statistika jums parodys, kaip skiriasi jūsų pozicijos ir
srautas, ir kur reiktų padirbėti.
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4.2.5 Socialiniai tinklai

Šiandien jau nesvarbu ar jūs investuojant į socialinius tinklus, ar
ne, srautas iš jų ateina.
Google Analytics turi atskirą socialinių tinklų ataskaitą, kuri
parodo, kokią gi vertę jūs gaunate.
Apžvalgoje jūs pamtysite tokią ataskaitą:

Čia jūs matote savo visas konversijas (skaičius viršuje) ir
palyginimui - konversijas, kurios atėjo iš socialinių tinklų.
Tas ryškus mėlynas apskritimas parodo konversijų kiekį ir vertę,
kurios įvyko iš karto vartotojui atėjus iš socialinių tinklų. Kitas
140

apskritimas, šviesesnis, parodo konversijas, kurios įvyko ne iš
karto vartotojui atėjus į svetainę, bet kažkada vėliau jam grįžus
per kitus kanalus. Kitaip tariant, vartotojas pirmą kartą atėjo iš
socialinio tinklo, bet pirko grįžęs per kitur. Tai jums padeda
įvertinti visą socialinio tinklo naudą.
Kita ataskaita - tinklo persiuntimai, parodo kiek vartotojų
aplankė jūsų svetainę, kiek išbuvo ir pan.

Iškart pastebėsite populiariausius tinklus, ir tai gali padėti
apsispręsti, į kuriuos tinklus investuoti daugiausiai laiko ir pinigų.

Jei norite sužinoti koks turinys buvo platinamas socialiniame
tinkle, jums reikia Nukreipimo puslapiai ataskaitos. Ten jūs rasite
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visus svetainės puslapius, kuriais buvo pasidalinta socialiniuose
tinkluose.

Galbūt tam tikrą turinį verta pasidalinti dar kartą, nes jis buvo
labai populiarus. Be to, jūs galite sukurti daugiau tokio turinio,
nes akivaizdu, kad vartotojams jis patinka.

Paskutinė ataskaita, kurią vertą žiūrėti yra Konversijos. Ši
ataskaita parodo, iš kurių tiksliai socialinių kanalų įvyko
konversijos.
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Pas mane pagrindinis socialinis kanalas yra Facebook. Nes
praktiškai visos konversijos atėjo iš ten. Lietuvoje tai natūralu, nes
Facebook yra populiariausias tinklas.

Ką galite padaryti:

‣ jūs galite suprasti, kokią įtaką socialiniai tiklai daro jūsų
konversijoms. Ar žmonės perka iš karto, ar jiems dar
reikia kelių vizitų iš kitų kanalų?

‣ koks turinys mėgstamas? Jūs galite ne tik pasidalinti
šiuo turiniu dar kartą, bet ir sukurti panašaus turinio
daugiau.

‣ jei iš kitų kanalų nėra nei srauto, nei konversijų, tuomet
jūs galite arba juos ignoruoti, arba išbandyti mokamą
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reklamą šiuose kanaluose. Antru atveju jūs darote
prielaidą, kad gal ten bus mažiau konkurencijos.

4.2.6 Kampanijų matavimas

Ši ataskaita yra tikrai svarbi, nes čia jūs matysite visų savo
kampanijų statistiką.
Bet ji ten neatsiranda automatiškai.
Jei norite, kad šioje ataskaitoje atsirastų duomenys, jūs privalote
tinkamai pažymėti visas savo kampanijas (visas reklamuojamas
nuorodas).
Ką tai reiškia?
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Jei nors kartą kūrėte reklamą Facebook’e ar kitur, jūs naudojote
kažkurią savo puslapio nuorodą. Tai nuoroda, į kurią patenka
vartotojai paspaudę ant reklamos.
Tačiau to nepakanka. Jei norite tiksliai žinoti, kaip sekasi jūsų
reklamos kampanijoms, jūs turite šias nuorodas atitinkamai
pažymėti. Tam specialiai yra sukurtas nuorodų žymėjimo įrankis.

4.2.6.1 Nuorodų žymėjimo įrankis

Tai nemokamas Google sukurtas įrankis, leidžiantis pažymėti
kiekvieną nuorodą, kurią kažkur reklamuojate. Įrankį rasite
paspaudę šią nuorodą.
Atsidarius puslapiui pavažiuokite šiek tiek žemyn, kol pamatysite
štai tokią formą:

145

146

Pirmame laukelyje tiesiog įvedate nuorodą, kurią ketinate
reklamuoti.
Antras laukelis, šaltinis, naudojamas apibūdinti šaltinį iš kur ateis
srautas. Kaip taisyklė, tai yra svetainė, pvz. Facebook, Delfi,
15min.lt ir t.t. Priklausomai kur reklamuojatės.
Kampanijos terpė yra papildomas laukelis, skirtas antrinei
informacijai. Pavyzdžiui, per Facebook’ą jūs galite daryti mokamą
reklamą, bei tiesiog dalintis pranešimais savo puslapyje (postai).
Abiem atvejais šaltinis vienodas, bet terpė - ne. Vienu atveju, kai
tai mokama reklama, terpė gali būti “Reklama”. O kai tai tiesiog
jūsų puslapyje skelbiamas pranešimas, terpė gali būti
“Pranešimas” arba “Post”. Žiūrint, kuri kalba jums priimtinesnė.
Bet rekomenduočiau nenaudoti lietuviškų raidžių.
Trečias privalomas laukelis yra kampanijos pavadinimas. Lygiai
taip pat, kaip ir kiti laukeliai, jis yra skirtas atskirti smulkesnius
darinius. Nes per tą patį kanalą ir terpę, gali būti kelios
kampanijos. Tad jas būtina atskirti. Kampanijos pavadinimą
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įrašykite tokį, kuris jums bus aiškus ir padės suprasti, kad tai
srautas būtent iš tos kampanijos.
Pangrinėkime pavyzdį.
Šią savaitę pas jus vyksta ypatinga akcija Sony televizoriams ir jūs
norite padaryti kelis pranešimus (postus) savo Facebook
puslapyje. Jūs keliaujate į minėtą įrankį, ten įvedate nuorodą,
kurią norite reklamuoti ir užpildote laukelius:
Šaltinis: Facebook
Terpė: Postas
Kampanija: Akcija Sony televizoriams
Kai paspausite Generuoti nuorodą, gausite štai ką:
www.golcas.lt/?utm_source=Facebook&utm_medium=Postas&utm_campaign=Akcija%20Sony%20televizoriams

Jei pastebėsite, nuoroda nėra labai “graži”. Tą galite pakeisti
naudodami kitą Google įrankį, skirtą trumpinti nuorodas. Jį rasite
šioje nuorodoje. Laukelyje įveskite savo ilgą nuorodą ir gausite
tokią: goo.gl/2m3tq5
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Kaip matote ji gražesnė. Tokią nuorodą galite dabar talpinti į
savo Facebook pranešimą. O informacija apie paspaudimus
atsivaizduos ataskaitoje, kurią tuoj ir aptarsime.

Bet atsiminkite keletą dalykų:

- visada naudokite tuos pačius laukelių pavadinimus, nes
Facebook, facebook, fb, Analytics akimis yra skirtingi šaltiniai.
Tas pats ir su kitais laukeliais, ne tik šaltiniu. Pasistenkite, kad
pavadinimai visada būtų rašomai taip pat.

- Kuo detaliau aprašysite nuorodą, tuo daugiau informacijos
turėsite apie savo kampanijas, tam gali būti panaudoti kiti
neprivalomi laukeliai. Ten galima įrašyti banerių variacijas,
amžiaus grupes ir t.t.

- šio įrankio NEREIKIA naudoti AdWords kampanijose, nes jos
jau automatiškai yra siejamos su Google Analytics.
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4.2.6.2 Kampanijų ataskaita

Dabar, kai visos jūsų nuorodos pažymėtos, galite detaliai matyti
visų kampanijų srautą.
Keliaujame į ataskaitą:
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Dabar matote visas kampanijas taip, kaip jūs jas užvadinote.
Beje, šioje ataskaitoje matysite ir savo AdWords kampanijas. Bet
kol kas galite jas ignoruoti.
Virš ataskaitos rodykle pažymėjau, kur galima perjungti šaltinius
ir terpes. Taip pat galite pasirinkti atitinkamus tikslus.
Didžiausia šios ataskaitos nauda yra būtent ta, kad matomi jūsų
visi marketinginiai veiksmai.

Kiekviena nuoroda esanti kitoje, nei jūsų svetainėje, turi būti
sukurta naudojant šį įrankį.

Jūsų tikslas - turėti tikslią ir pilną informaciją apie visas
kampanijas, kad galėtumėte įvertinti jų naudingumą.
Dabar galite sužinoti, kaip pasiskirsto srautas ir konversijos iš jūsų
visų pranešimų (postų). Kaip sekasi mokamai Facebook reklamai
ir t.t. Niekas nepraslys pro jūsų akis.
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Ką dalite padaryti:

‣ VISADA žymėkite VISAS nuorodas. Tai privaloma ir
taškas.

‣ po kiek laiko pasižiūrėkite, kaip sekasi jūsų Facebook
pranešimams (postams), nes tikrai tokius darote. Ar juos
reikia dažninti? Ar jie parduoda? Kas tai per srautas?

‣ jei mokate pinigus už reklamą, dabar matysite ar ji
atneša naudą. Nesvarbu, ar tai Facebook reklama, ar
tiesiog baneris kokioje nors svetainėje - visada duokite
pažymėtą nuorodą.
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4.3 Elgsena
Elgsenos ataskaitų grupė parodo, ką žmonės veikė jūsų
svetainėje, kokiu turiniu domėjosi.
Nesupainiokite elgsenos ataskaitų, kurios yra prie Auditorijos.
Ten kalbėjome apie naujus ir grįžtančius vartotojus, jų dažnį ir t.t.
Tai visai kitos ataskaitos.
Mes apžvelgsime kelias ataskaitas, kurios jums gali suteikti
naudingą informaciją apie jūsų svetainę.
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4.3.1 Svetainės turinys

Jei išskleisite šias ataskaitas, pamatysite dar papildomus kelis
pasirinkimus.
Pradėkime nuo pirmos, visų puslapių ataskaitos:

Ką mes čia galime pamatyti?
Čia vaizduojama kiekvieno puslapio statistika: kiek kartų jis buvo
peržiūrėtas, kiek laiko jame praleido, kiek vartotojų atkrito ir t.t.
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Jūs galite iškart suprasti, kurie puslapiai (svetainės turinys) yra
patys populiariausi. Dabar pasižiūrėkite į atmetimo rodiklio
stulpelį ir pasistenkite rasti aukštu rodikliu pasižyminčius
puslapius. Jei puslapis lankomas, bet turi aukštą atmetimo
rodiklį, jūs jau turite ką tobulinti. Paklauskite savęs:

‣ kokie vartotojai lankosi šiame puslapyje?
‣ kokios informacijos jie gali ieškoti ir kokia yra tame
puslapyje?

‣ ar informacija išdėstyta tvarkingai, įskaitomai? Ar ko
nors netrūksta?

‣ paveikslėliai, video, atsiliepimai - ar jie reikalingi
vartotojui šiame puslapyje?
Jūs turite įsijausti į vartotoją ir pasistengti suprasti, kas gali daryti
įtaką aukštam atmetimo rodikliui.
Į pagalbą galite pasitelkti ir išbuvimo laiką. Nes gali būti taip, jog
nors atmetimo rodiklis aukštas, tačiau vartotojai išbūna nemažai
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laiko. Tai reiškia, kad jie perskaito ten esančia informaciją ir
tiesiog daugiau niekur neina. Ar taip turėtų būti? Pavyzdžiui, pas
mane visi perskaito po vieną straipsnį, daugiau neskaito. Tai
atmetimo rodiklis nėra labai svarbu. Bet aš galėčiau pagalvoti,
kaip dar labiau sudominti vartotoją.

Dabar pasirinkite kitą ataskaitą, nukreipimo puslapiai. Ši
ataskaita rodo, per kuriuos puslapius vartotojai pateko į jūsų
svetainę. Juk ne visi ateina surinkę jūsų svetainės adresą. Šie
puslapiai yra pirmas dalykas, kurį pamatė vartotojas. Nesvarbu,
ar jis atėjo iš reklamos, iš Google paieškos ar Facebook’o. Jis
atėjo per vieną iš šių puslapių. Tad yra labai svarbu žinoti, kokius
puslapius vartotojai pamatė pirmuosius. Nes būtent jie ir
atsakingi už pirmą įspūdį.
Jūsų darbas - pasirūpinti, kad tas įspūdis būtų kuo geresnis.

156

Čia jūs matote į kokius puslapius pateko vartotojai ir statistiką
šalia kiekvieno iš jų. Tai, kaip vartai į jūsų kiemą. Vėlgi, atmetimo
rodiklis čia pakankamai svarbus. Jei konkretus puslapis yra
atsakingas už nemažą dalį seansų, o jo atmetimo rodiklis didelis,
tai jūs prarandate vartotojus. Jums reikia mažinti populiauriausių
puslapių atmetimo rodiklį, taip padidinsite šansą, jog vartotojas
naršys toliau ir galbūt taps klientu.
Papildomai matote ir tikslus. Vadinasi, galite iškarto suprasti,
koks puslapis už kokius tikslus yra atsakingas. Ir jei norite
padidinti tų tikslų įvykdymą, turite tobulinti konkrečius puslapius.
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4.3.2 Svetainės sparta

Dabar į pagalbą pasitelkime kitą ataskaitą. Pasirinkite svetainės
sparta. Jums atsidarys keli pasirinkimai. Visų neaptarinėsime,
galite patys išbandyti. Bet pakalbėsime apie dvi svarbiausias.

Atsidarę svetainės spartos ataskaitą, jūs matysite kiekvieną savo
puslapį, kartu su puslapio parodymais ir vid. puslapio laiku. Laiką

158

čia reikia suprasti kaip puslapio užkrovimo laiką, o ne vartotojų
išbuvimo jame.

Šioje ataskaitoje labai aiškiai matosi, kurie puslapiai stipriai
atsilieka nuo vidurkio. Seniai įrodyta, jog puslapio užkrovimo
laikas turi įtakos pardavimams. Juk niekam nepatinka, kai reikia
sėdėti ir laukti, kol užsikraus puslapis.
Taigi, jūs turite surasti tuos, kurie pasižymi ilgesniu nei vidurkis
laiku ir pasistengti juos patobulinti.
Jei pastebėsite, tai šios ataskaitos viršuje yra nedidelis
pasirinkimas. Jame galite išsirinkti lyginamą metriką. Kadangi
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lyginimas vyksta su svetainės vidurkiu, tai labai lengva pastebėti
didelius nukrypimus.

Pavyzdžiui, aš dabar pasirinkau ne greitį, o atmetimo rodiklį. Ir
iškart labai lengvai pastebiu, kuriems puslapiams reikia mano
dėmesio.

Bet grįžkime prie svetainės greičio. Kaip gi sužinoti, ką reikia
padaryti, kad užkrovimo greitis padidėtų?
Laimei Google ir čia jums ištiesia pagalbos ranką.
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Pasirinkite kitą ataskaitą pavadinimu Spartos pasiūlymai.

Čia jūs pamatysite savo puslapius ir dešinėje pasiūlymų skaičių.
Paspaukite kurį nors ir pamatysite rekomenduojamus pataisyti
dalykus.

Rekomendacijos parašytos anglų kalba. Be to, praktiškai visos
rekomendacijos daugiau skirtos programuotojams, tad jums gali
būti sunku jas suprasti.
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Tad rekmenduoju šį sąrašą tiesiog nusiųsti programuotojui ir
paklausti, ką jis gali padaryti.
Beje, minėti pasiūlymai gali kartotis ir kitiems puslapiams, tad
nebūtina spausti ant kiekvieno.
Jei neturite po ranka programuotojo, tada tiesiog užeikite į
puslapį ir pasižiūrėkite ar galite sumažinti paveikslėlių skaičių
arba jų svorį. Kiekvieno paveikslėlio svoris gali būti kažkiek
optimizuotas neprarandant kokybės. Paklauskite savęs ar tikrai
visur reikia tų paveikslėlių. Juk mažiau yra daugiau, šiais laikais.
Nereikia puslapių apkrauti nereikalinga informacija.
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Ką galite padaryti:

‣ suraskite puslapius, kurie turi daug peržiūrų ir aukštą
atmetimo rodiklį. Pasistenkite suprasti, kodėl taip yra,
kas ten gali nepatikti vartotojui.

‣ suraskite puslapius, kurie labai lėti ir lygiai taip pat
pasistenkite juos pagreitinti. Išimkite nereikalingus
paveikslėlius, video arba sumažinkite jų svorį.

‣ suraskite puslapius, per kuriuos dažniausiai patenka
vartotojai, atkreipkite dėmesį į jų atmetimo rodiklį bei
tikslus. Sumažinkite jų atmetimo rodiklius, kad vartotojai
iš karto nepabėgtų.
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4.3.3 Svetainių paieška

Ši ataskaita skirta tik toms svetainėms, kurios turi vidinę paiešką.
Jei nežinote, kas yra vidinė paieška, užeikite praktiškai į bet kokią
elektroninę parduotuvę.

Jei ir jūsų svetainė turi tokį laukelį, kur vartotojas gali įvesti žodį
ar frazę, jums ši ataskaita bus neįkainojama. Kiti ši skyrių gali
praleisti.
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Praleiskite apžvalgos ataskaitą, kurią galėsite patys pasižiūrėti, kai
aptarsime svarbiausius dalykus.

4.3.3.1 Naudojimas
Ši ataskaita parodo, kiek lankytojų naudojo jūsų paiešką. Tad jūs
galite palyginti, kaip skiriasi šių dviejų lankytojų grupės.
Kadangi vidinę paiešką pagrinde turi el.parduotuvės, tai
susitelksime ties jomis.

Ataskaitoje matote, kad tie lankytojai, kurie atliko paiešką yra
linkę geriau konvertuotis (jų konversijos rodiklis yra didesnis). Ir
tai - labai dažnai pasitaikantis atvejis.
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Tokie vartotojai taip pat ilgiau išbūna svetainėje, matyt dėl to,
kad užsibūna paieškos rezultatų puslapiuose.
Dabar, kai jūs žinote, kad paieška yra gerai, jūs galite ją tobulinti.
Jūs taip pat galite pasistengti padidinti ieškančių skaičių. Nors
vidine paieška tikrai naudosis ne visi, bet padidėjęs skaičius gali
padidinti pajamas.
Jei norite detaliau palyginti atlikusius paiešką ir ne, galite virš
ataskaitos paspausti pasirinkimą Ecommerce.

Dabar matysite detalesnę statistiką. Pavyzdžiui, šioje ataskaitoje
ieškantys vartotojai geriau konvertuojasi, bet jų vidutinis
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krepšelio dydis yra mažesnis. Vadinasi jie nuperka kiek pigesnes
prekes. Arba jų nuperka tiesiog mažiau. Aišku, tai reikalauja
gilesnės analizės, kurią jūs, manau, tikrai atliksite.

4.3.3.2 Paieškos terminai
Kita ataskaita vadinasi paieškos terminai ir ji parodo, ko tiksliai
vartotojas ieškojo svetainėje.

Šioje ataskaitoje jūs matote, kad vartotojas dažnai ieško prekės
ženklo pavadinimų. Konkrečių prekių, tokių kaip “moteriški
batai” ar “led televizoriai” nėra. Bent jau pirmame dešimtuke.
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Jūsų ataskaitoje viskas gali būti kitaip. Bet jūs tiksliai žinosite, ko
jie ieško, vadinasi, labiau suprasite jų poreikį.
Gal jie ieško produktų, prekės ženklų, kategorijų, kurių tiesiog
neturite. Ir jei tokių paieškų daug, jūs galite nuspręsti tokias
prekes gauti.
Žiūrėdami į kitus stulpelius, jūs galite suprasti, kaip veikia jūsų
paieška.
Pavyzdžiui, pasižiūrėkite į stulpelį išėjimai iš paieškos. Ten
matote procentą žmonių, kurie atlikę paiešką išėjo iš svetainės. Ir
jei tas procentas yra didelis, vadinasi, jie arba nerado to, ko
ieškojo, arba jūsų pateikiami rezultatai nepatiko.
Taip pat galite atkreipti dėmesį į laukelį paieškos
charakteristikos. Ten jūs matote procentą paieškų, kurios buvo
patobulintos iš karto po paieškos. Tai reiškia, kad vartotojas
įvedė paiešką, ir tada dar kartą ieškojo, patobulindamas tą
paiešką. Tai gali indikuoti, kad rezultatai yra netikslūs ar jų tiesiog
per daug. Dėl to vartotojas siaurina savo paieškos žodį. Jei šis
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procentas žemas, tuomet gali būti, kad vartotojas gauna tai, ko
ieškojo iš pirmo karto ir jam nebūtina ieškoti dar kartą. Kita
vertus, jis gali indikuoti ir tai, jog vartotojas atlikęs paiešką gauna
rezultatus, kurie visai jam netinka, ir jis nutaria daugiau
“nebesikankinti”. Norėdami sužinoti ar tai pastarasis variantas,
pasižiūrėkite į išėjimus iš paieškos. Jie turi būti pakankamai
aukšti.
Šalia dar yra ir vidutinis paieškos gylis, kuris parodo kiek
vartotojas, atlikęs paiešką, vidutiniškai peržiūrėjo puslapių.
Kadangi šis skaičius bus prie kiekvienos paieškos, jūs galite
matyti, po kokių paieškų vartotojas naršė daugiau, po kokių
mažiau. Atitinkamai patobulinti savo paieškos rezultatus.

Ką galite padaryti:

‣ patikrinkite ar vartotojai, atlikę paiešką, linkę labiau
konvertuotis. Jei taip, sugalvokite, kaip galite paryškinti
paiešką, iškelti į matomesnę vietą, ją patobulinti.
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‣ pasižiūrėkite, kaip elgiasi vartotojai, atlikę paiešką. Gal
reikia didinti arba mažinti paieškos rezultatų kiekį.

‣ nepamirškite, kad jūs galite nustatyti, kokius rezultatus
mato vartotojas po paieškos. Gal pirma verta rodyti
pigiausias prekes, o gal brangiausias.

‣ pasižiūrėkite, ko tiksliai ieško vartotojai. Ar tai prekės,
kurias jūs turite, ar tokios, kurių neturite?
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4.3.4 “Analytics” puslapyje

Paskutinė ataskaita Elgsenos grupėje parodo statistiką tiesiai jūsų
svetainėje.
Pas mane ši ataskaita ne visada veikia gerai, todėl, kad po vienu
el.paštu pajungta daug kitų paskyrų.

Jei užeisite į šią ataskaitą matysite paspaudimų pasiskirstymą
jūsų pusapyje:
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Ši ataskaita man nepatiko, norėjau apie ją visai nerašyti, bet
įžvalgos, kurias ji pateikia, gali būti labai svarbios.
Nors jūs galite naudoti šį įrankį, bet aš rekomenduoju naudoti
visai kitą. Jis nėra Google sukurtas, tačiau yra nemokamas www.HotJar.com
Kodėl rekomenduoju šį įrankį? Todėl, kad jis man patinka ir dar
turi keletą papildomų dalykų.
Jūs matysite tą pačią paspaudimų statistiką puslapyje. Jūs taip
pat matysite, kiek puslapio turinio vartotojai mato. Bei
papildomai dar galėsite įrašinėti ir vartotojų sesijas. Taip, tai
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video, kuris parodys, kaip vartotojai naršo svetainėje. Ir tai gali
padėti išgaudyti klaidas ar suprasti jų elgseną.
Štai čia matote įprastą paspaudimų pasiskirstymą:

Vienintelis minusas yra tas, kad turėsite nurodyti, kokius
puslapius norite stebėti. Kita vertus, jums tikrai nereikia stebėti
visų. Kaip ir anksčiau minėjau, visada reikia pradėti nuo
svarbiausių puslapių.
Kokį įrankį naudosite yra jūsų pasirinkimas, nes jų tikrai nemažai.
Bet atsiminkite kelis dalykus:
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- pradėkite nuo svarbiausių puslapių. Jums reikia suprasti, kur
vartotojai spaudžia arba kiek turinio mato. Tada galėsite
atitinkamai keisti turinio išdėstymą.

- naršymo video įrašai padės suprasti jų elgseną. Ką vartotojas
mato, kokius tekstus skaito ar peržiūri video ir t.t.? Matydami
tikrus įrašus, galėsite greičiau ir tiksliau identifikuoti blogas
vietas.

4.4 Konversijos
Greičiausiai šį terminą girdėjote ne vieną kartą. Bet vistiek dar
kartą aptarkime, kas gi tos konversijos.

Paprastai tariant konversija - tai naudingas vartotojo
veiksmas jūsų svetainėje. Veiksmas, kuris anksčiau ar vėliau
jums atneša piniginę vertę.
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Kodėl aš pasakiau “anksčiau ar vėliau”? Jei jūs turite
el.parduotuvę, tai vertę gausite iš karto, nes lankytojas iškart
sumoka pinigus pirkdamas prekę.
Tačiau yra tokių konversijų, kur pinigai nemokami iš karto. Pvz.
užklausos išsiuntimas, paslaugos užsakymas/rezervavimas ir t.t.
Tai labai svarbūs veiksmai jūsų svetainėje, ir daugelyje jų, tai
vieninteliai veiksmai, kuriuos lankytojas gali atlikti. Juk ne visos
svetainės yra el.parduotuvės.
Kas gi tas svarbiausias veiksmas, nuspręsti turite jūs. Vienintelė
taisyklė, tai, kad tas veiksmas turi sietis su pajamomis. Tai
veiksmas, dėl kurio egzistuoja jūsų svetainė ir jūsų verslas.

Kai suprasite ir identifikuosite tą veiksmą, yra dar vienas dalykas,
kurį turėsite padaryti - išreikšti tai tikslo sukūrimu Google
Analytics paskyroje. Tikslai yra labai patogus būdas išmatuoti
naudingus veiksmus svetainėje, tačiau daugelis juos ignoruoja.
Šiandien jau niekur nuo to nepabėgsite.
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Prieš pereinant prie tikslo kūrimo, keletas dalykų apie tikslus
Google Analytics paskyroje:

‣

Tikslo konversija skaičiuojama tada, kai vartotojas
įvykdo jūsų nustatytą veiksmą.

‣

Tikslo įvykdymas skaičiuojamas tik kartą sesijos metu.
Jei vartotojas tos pačios sesijos metu 4 kartus užpildys
formą, bus priskaičiuotas tik vienas tikslo įvykdymas.

‣

Vartotojas gali įvykdyti kelis tikslus sesijos metu. Jei
turite du tikslus, formos užpildymas ir video
peržiūrėjimas, vartotojui juos įvykdžius, jie abu bus
priskaičiuoti.

‣

Jūs galite sukurti 20 tikslų savo Analytics paskyroje.

‣

Sukurtų tikslų ištrinti negalima. Jei jau sukurėte, tai
dabar tikslą galėsite tik keisti, tačiau anksčiau surinkta
informacija su senais kriterijais išliks.
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‣

Tikslus galite išjungti kuriam laikui. Išjungti tikslai
nekaupia informacijos.

Visi jūsų sukurti tikslai yra atvaizduojami ataskaitose, dėl to iš
karto matysite, kiek ir kokie tikslai buvo įgyvendinti. Jūs galite
pasirinkti visus tikslus arba vieną.

Nesvarbu, kokia jūsų svetainės paskirtis, bet ji turi savo tikslą.
Būtinai sukurkite jį Analytics paskyroje, nes tai jums atneš
neįkainojamų įžvalgų.

4.4.1 Tikslų kūrimas

Kai svetainėje surasite svarbiausius veiksmus, juos reikia paversti
Google Analytics tikslais.
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Spaudžiam viršuje Administratorius ir žiūrim į dešinį stulpelį. Ten
turite rasti meniu punktą pavadinimu Tikslai.
Spaudžiame jį. Dabar turite matyti didelį raudoną mygtuką
pavadinimu “sukurti tikslą”.

Kitame žingsnyje pamatysite štai tokį vaizdą:
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Įrašykite savo tikslo pavadinimą ir pasirinkite jo tipą. Kaip
minėjau, tikslas gali būti bet koks veiksmas, tad jei jums svarbi
išbuvimo trukmė ar puslapių peržiūros skaičius, pasirinkite kitą
tipą. Mes apsistosime ties paskirties vieta, nes dažnai sėkmingo
tikslo įgyvendinimas yra patekimas į konkretų puslapį, pvz.
www.batai.lt/registracija-sekminga.html

Šioje vietoje jūs galite susidurti su problema, nes jūsų tikslas
nebūtinai turi aiškią nuorodą. Ką aš turiu omeny? Tarkim, jūsų
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svetainėje yra tokia nuoroda www.jususvetaine.lt/kontaktai. Tai
kontaktų puslapis ir jis turi aiškią savo nuorodą, kuri yra unikali.
Kuriant tikslą, jums reikės būtent tokios nuorodos. Sakykime, kad
jūs turite kontaktinę formą ir norite, kad jos užpildymas būtų kaip
tikslas. Tad jums reikės nuorodos, į kurią vartotojas patenka po
formos užpildymo. Pvz. www.jususvetaine.lt/forma-uzpildyta.
Nuoroda gali būti bet kokia, svarbu, kad ji būtų unikali.
Jei užpildžius formą ar atlikus kitą veiksmą, jūs negaunate
unikalios nuorodos, o puslapis lieka nepersikrovęs, tuomet jūs
negalėsite sukurti tikslo, nes Analytics nesupras, kada tikslas yra
įgyvendintas. Apie tokių veiksmų išmatavimą pakalbėsiu vėliau.
Kol kas likime prie tokių tikslų, kurie turi savo nuorodą.
Taigi, įrašę pavadinimą ir pasirinkę tipą paskirties vieta, spauskite
toliau.

Pirmame langelyje jums reikės įrašyti jūsų tikslo įgyvendinimo
nuorodą. Kaip minėjau viršuje, jei tai www.batai.lt/registracija-
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sekminga.html, jums reikia nurodyti nuorodą be jūsų svetainės
pavadinimo, o t.y. /registracija-sekminga.html

Vertė būtina visuose atvejuose, išskyrus, jei tikslas yra
ekomercijos pirkimas. Tokiu atveju vertės čia nerašykite, nes ji ir
taip paimama ekomercijos kodo pagalba.

Tikslo vertę kiekvienas pasiskaičiuoja savaip. Bet vienas iš
paprasčiausių būdų yra pabandyti pasiskaičiuoti. Pvz. jei jūsų
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tikslas yra vartotojo registracija ar naujienlaiškio prenumerata,
skaičiuoti galite taip. Tarkim, jūs siunčiate naujienlaiškius ir iš jų
uždirbate kažkiek pinigų. Tai dalinate uždirbtą sumą iš viso
naujienlaiškių kiekio ir gaunate vieno el.pašto vertę. Ją ir galite
įvesti.
Jei jūsų tikslas - užklausos, galite paskaičiuoti kiek žmonių, iš visų
parašiusių, per mėnesį ar per pusmetį nuperka ką nors, ir kokia tų
pirkinių suma. Ją dalinate iš visų užklausų skaičiaus ir gaunate
vidurkį.
Jei tik pradedate darbą, vertę galite tiesiog spėti. Nebijokite čia
suklysti svarbiausia, kad tikslui būtų priskirta bent kažkokia tai
vertė. Vėliau suprasite kodėl.

Kanalas yra reikalingas tam, kad galėtumėte matyti, kaip
vartotojas juda konversijos kanalo žinsgniais. Grįžkime prie
registracijos. Jos pirmas žingsnis gali būti registracijos forma.
Taigi, parašykite šio žingsnio pavadinimą ir nurodykite jo puslapį.
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Puslapis nurodomas be svetainės pavadinimo, tarkim /pirmaszingsnis.html.
Tradiciškai kanalas yra suprantamas kaip vartotojo kelionė
pirkimo žingsniais el.parduotuvėje. Jis pirma patenka į krepšelį,
vėliau į pristatymo puslapį, tada apmokėjimas ir apmokėjimo
patvirtinimas.
Bet kiti tikslai kartais turi žingsnius. Vieni turi tik vieną žingsnį, kiti
daugiau. Pvz. jei jūsų kontaktų puslapyje yra forma, tai jūsų
pirmas žingnis gali būti pats kontaktų puslapis. Na, o antro nėra,
nes vartotojas jau užpildo formą. Tad šiuo atveju yra tik vienas
žingsnis, nes sekantis yra tikslo įgyvendinimas. Bet jums tą vieną
žingsnį labai svarbu matyti, nes norite žinoti, kiek iš tų, kurie
pateko į kontaktų puslapį, sėkmingai užpildė formą.

Beje, nedėkite paskutinio, t.y. tikslo įgyvendinimo žingsnio, nes
jis nurodytas aukščiau.
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Kai suvedėte visus norimus žingsnius, spauskite Patvirtinti šį
tikslą, kad įsitikintumėte, jog viską suvedėte teisingai. Google
jums parodys paskutinių 7 dienų konversijos rodiklį būtent šio
tikslo. Jei pamatysite tik nulius, tai gali reikšti, kad jūsų tikslas
nustatytas blogai, arba dar niekas nebuvo šio tikslo įgyvendinęs.
Spaudžiate Kurti tikslą ir darbas baigtas.

Dabar, kai sukūrėte vieną ar kelis tikslus, jų įgyvendinimus galite
matyti Analytics ataskaitose. Jei svetainės lankumomas didelis,
jau kitą dieną matysite įgyendintus tikslus. Jei svetainė nauja ar
mažai lankoma, tai pirmiesiems tikslo skaičiams gali reikėti ir
kelių dienų.
Sakykime praėjo jau mėnuo. Dabar galime pereiti prie ataskaitų.
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4.4.2 Tikslai

Pirmoji ataskaita yra apžvalga. Tai visų tikslų statistikos apžvalga.
Čia jūs galite matyti, kokie tikslai buvo įgyvendinti, jų bendrą
konversijos rodiklį ir vertę.

Ši ataskaita tiesiog padės suprasti, kokie tikslai populiariausi, o
jūs galėsite toliau pasinerti į kiekvieno tikslo analizę.
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Jei norite pamatyti konkretaus tikslo statistiką, o ne bendrą,
viršuje yra tikslų pasirinkimas.
Dabar jūs matote visus svarbiausius veiksmus, kuriuos vartotojas
gali atlikti jūsų svetainėje. Galite sau užsidėti riebų pliusą, nes
atlikote tikrai didelį darbą.
Šiuos tikslus galite matyti ne tik šioje ataskaitoje, jie prieinami
visose ataskaitose. Jei užeisite į srauto ataskaitą, matysite iš kokių
šaltinių ateina žmonės ir kiek tikslų jie įvykdo. Galėsite spręsti
apie kiekvieno kanalo efektyvumą ir naudą jūsų verslui. Argi tai
ne puiku?
Jums nereikės spėlioti ar Facebook’as yra gerai. Be to, jūs galite
pasirinkti konkretų tikslą, o ne visus. Taip dar detaliau įvertinsite
kiekvieną šaltinį.
Pereikite kiekvieną jums svarbią ataskaitą ir dabar, kai turite
tikslus, atkreipkite dėmesį būtent į paskutinius tris stulpelius.
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Ką galite padaryti:
‣

patikrinti, kurie šaltiniai geriausi/blogiausi, atitinkamai juos
gerinti dar labiau.

‣

pasitikrinti įrenginių, naršyklių ataskaitą, ar nėra taip, kad
srautas ateina, o konversijų nėra. Gal reikia kažką taisyti?

‣

gilintis detaliau į kiekvieną srauto šaltinį. Kurie naujienlaiškiai
buvo sėkmingiausi, o kurie FB postai geriausi?
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4.4.2.1 Kanalo vizualizacija

Kai kūrėte tikslą, nemažai kalbėjome apie kanalus. Ši ataskaita
jums parodys, kaip vartotojai keliauja per jūsų konversijos
žingsnius.
Nesvarbu ar turėjote tik vieną, ar kelis žingsnius, juos vistiek
reikia tobulinti.
Pažvelkime į šiuos el.parduotuvės žingsnius.
Matote procentus po kiekvienu žingsniu? Tai vartotojų kiekis
pereinantis nuo vieno žingsnio prie kito. Kuo jis didesnis tuo
geriau, nes tuo daugiau žmonių turi tikimybę įvykdyti tikslą.
Jūsų darbas surasti blogiausius, t.y. tuos kurie pasižymi mažu
procentu, ir juos patobulinti. Jūs turite patys nueiti į to žingsnio
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puslapį ir bandyti suprasti, kas gali vartotojui trukdyti keliauti
toliau.
Atkreipkite dėmesį į dešinę pusę. Ten rodomos vietos, kur
vartotojas išėjo iš konkretaus žingsnio.
Jei matote (exit), tai reiškia, kad vartotojas išėjo iš svetainės.
Kitais atvejais matysite savo svetainės puslapį. Tad pabandykite
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suprasti, kodėl vartotojas būtent iš šio žingsnio nuėjo į tą
konkretų puslapį.

Ką galite padaryti:
‣

suprasti, kokiame žingsnyje yra problemos. Aplankyti jį
patiems, patestuoti su skirtingomis naršyklėmis.

‣

išsiaiškinti, kodėl vartotojai eina į tam tikrus puslapius iš tų
žingsnių. Jei dažnai eina į pristatymo sąlygas, tai gal jas reikia
įtraukti į vieną iš žingsnių, kad vartotojui nereiktų niekur eiti?

‣

supaprastinti vartotojo kelią. Ir tai nebūtinai yra žingsnių
mažinimas. Mažiau formų pildymo, greitesnis puslapio
krovimas, daugiau (arba mažiau) atsiskaitymo būdų, saugumo
politika, pinigų grąžinimas ir t.t. Visi šie dalykai gali trukdyti
vartotojui užbaigti konversiją. Jūs turite išsiaiškinti, kas tai gali
būti.
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4.4.3 E.komercija

Prieš kalbant apie e.komercijos ataskaitas ir kuo jos gali būti
naudingos, reikės įdiegti e.komercijos kodą svetainėje.
Tai bus panašiai kaip su tikslais, tik daugiau darbo jūsų
programuotojui. Būtent jis turės sudėti reikiamus kodus jūsų
svetainėje. Kadangi knyga nėra skirta programuotojams ir
dauguma jūsų, kaip ir aš, nelabai nusimano šioje srityje, aš
nesigilinsiu į patį kodą. Jo dukumentaciją galite rasti šioje
nuorodoje.
Ją galite duoti programuotojui ir paprašyti, kad jis įsigilintų ir
įdiegtų tai jūsų svetainėje.
Vienintelis dalykas, ką jūs turite padaryti, tai keliauti į savo
administratoriaus nustatymus ir įjungti el.prekybos palaikymą.
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Prie Rodinio pasirinkite el.prekybos nustatymus.
Tada įjunkite pirmąjį pasirinkimą. Spauskite kitas veiksmas.
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Paskutiniame žingsnyje įjunkite ataskaitas ir įvardinkite savo
krepšelio žingsnius. Kiek tų žingsnių, manau, tikrai žinote. Juos
užvadinkite ir informuokite programuotoją, kas yra tie žingsniai ir
koks jų eiliškumas.

Viskas. Jei programuotojas viską padarė teisingai, tai kitą dieną
jau galėsite matyti visų pirkimų statistiką.
Dabar, kai jau informacija patenka į Analytics, galime pereiti prie
ataskaitų.
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4.4.3.1 Apžvalga
Apžvalgos ataskaita leidžia jums matyti didelį paveikslą. Kaip ir
visų kitų ataskaitų apžvalgos, čia apibendrinami visi duomenys.

Labai greitai galima suprasti, kaip jums sekasi, kiek iš viso pajamų
uždirbote einamuoju laikotarpiu, koks jūsų konversijos rodiklis,
vidutinis užsakymo dydis ir t.t.
Bet juk tai tik apžvalga ir jei norite matyti detalesnius duomenis
teks apsilankyti ir kitose ataskaitose.
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4.4.3.2 Apsipirkimo analizė

Šioje ataskaitų grupėje yra dvi ataskaitos - pirkėjų veiksmai ir
“checkout” elgsenos analizė.
Pirmoji, pirkėjų veiksmų ataskaita, parodo bendrą jūsų lankytojų
elgseną nuo atėjimo iki pirkimo.

Čia jūs matote, kiek iš viso buvo lankytojų, kiek iš jų peržiūrėjo
jūsų produktus, tada ar įsidėjo į krepšelį ir galiausiai ar jie pirko.
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Jei kažkur matote didelį atotrūkį, gali būti, kad būtent ten yra
problema.
Pavyzdžiui, jei turite daug lankytojų, bet iš jų mažai peržiūri
produktų puslapius, gal reikia juos daugiau pareklamuoti. Galite
sukurti tokius sąrašus, kaip “naujausi produktai”, “savaitės
naujienos”, “labiausiai perkami”, “populiariausi” ir t.t. Tokie
sąrašai tiek tituliniame, tiek kituose pusapiuose gali paskatinti
vartotoją peržiūrėti daugiau puslapių. Taip didėja tikimybė, kad
jis kažką įsigys.
O jei produktai dažnai peržiūrimi, bet yra mažai įdėjimų į
krepšelį, jums reikia suprasti, kodėl niekas nededa produktų į
krepšelį. Ar dėl to, kad trūksta informacijos apie produktą? O gal
nelabai aišku, kaip nusipirkti? Gal kaina didelė? Arba pristatymo
sąlygos neaiškios?
Kartais priežastys akivaizdžios, o kartais reikia gerai pagalvoti, kas
gali lemti vieną ar kitą elgseną.
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Kita ataskaita - “checkout” elgsenos analizė - atskleis, kaip
lankytojas keliavo per pirkimo žingsnius. Žingsnių skaičius gali
būti įvairus. Kai kurios parduotuvės turi vieną žingsnį, kuriame
supildoma visa informacija. Kitur žingsniai yra keli, pvz. krepšelis,
pristatymo informacija, apmokėjimo pasirinkimas, patvirtinimas ir
jau pirkimo įvykdymas.
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Ši ataskaita padės suprasti, kurie jūsų žingsniai yra problematiški.
Tad, kaip ir prieš tai minėtoje ataskaitoje, galėsite juos bandyti
pagerinti.

Atminkite, kad jums nebūtina siekti, jog visų žingsnių
pereinamumas būtų 100%. Nors tai būtų labai gerai, bet
realybėje tą pasiekti yra sunku, gal net ir neįmanoma.
Pradėkite nuo to žingsnio, kurio pereinamumas mažiausias, nes
sutvarkius jį, iš karto turite pamatyti padidėjusias pajamas. Tik
tada pereikite prie kitų žingsnių.
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4.4.3.3 Produkto našumas
Kita įdomi ataskaita, kurią norėčiau aptarti, yra produkto našumo
ataskaita.
Joje galite matyti visus savo produktus ir jų statistiką, produktų
kategorijas ir prekinius ženklus.

Jūs galite tarpusavyje palyginti skirtingas prekių kategorijas ir
pasižiūrėti, kurios geriau konvertuojasi. Prastesnę gal reikia labiau
pareklamuoti?
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Tą patį galite padaryti ir su prekių ženklais. Ar visi vienodai gerai
perkami? Jei ne, tai kodėl? Ar dėl to, kad vienų prekės ženklų
turite daugiau, nei kitų?
Jei prekės ženklas ar kategorija yra gerai perkama, reiškia jūs
galite ją drasiau reklamuoti. Galite naują reklamos kanalą
išbandyti būtent su šiomis prekėmis.
Prastesnes prekes, kategorijas ar prekės ženklus galite dar labiau
pareklamuoti, arba priešingai - jų reklamą nutraukti. O sutaupytą
biudžetą permesti į kitų kategorijų reklamą.
Kiekviena ataskaita jums turi iškelti klausimų, jų paieška ir yra
svarbiausias dalykas. Radę atsakymus, galėsite patobulinti savo
svetainę ir padidinti pardavimus.
Tiesa, ne visada tai padaryti paprasta. Kartais reikės tiesiog
išmėginti skirtingas strategijas, o tai atima laiko ir kažkiek
kainuoja.
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4.4.3.3 Rinkodaros ataskaitos
Jei bent kartą lankėtės el.parduotuvėje, tikrai matėte labai daug
reklaminių banerių. Tai vadinama vidinė reklama.
Jūs reklamuojate savo prekes ir kategorijas tiek tituliniame
puslapyje, tiek vidiniuose. Tai daroma tam, kad vartotojui
parodyti daugiau informacijos, platesnį asortimentą. Tikslas
tokios reklamos yra paprastas - daugiau parduoti.
Jei ir jūs darote tokią reklamą ar ketinate daryti, tai ši ataskaita
jums bus tikras išsigelbėjimas. Bet norint, kad būtų matuojama
banerių statistika, ją reikės įgyvendinti kartu su patobulinta
ekomercija. Tad nepamiškite programuotojui to paminėti.
Jos pagalba jūs galite stebėti savo vidinių banerių paspaudimus
ir CTR, bei matyti, kiek kiekvienas baneris sugeneravo
pardavimų.
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Jūs galite lyginti skirtingas pozicijas arba skirtingus banerius tose
pozicijose. Tai padės jums suprasti, kokie baneriai labiausiai
spaudžiami, o svarbiausia, kokie sugeneruoja daugiau
pardavimų.

4.4.4 Skirtingų kanalų kanalai

Vartotojo elgsena vis sudėtingesnė. Pirkimo procese vartotojai
aplanko daugybę kanalų ir kiekvienas jų turi įtaką apsisprendimui
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pirkti. Vienos svetainės jų turi daug, kitos mažai, bet nėra tokių,
kurios turi tik vieną kanalą iš kurio ateina srautas.
Taip pat didelė tikimybė, kad turite ir ne vieną mokamą kanalą su
dedikuotu biudžetu. Ar manote, kad visi šie kanalai yra izoliuoti
vienas nuo kito? Tikiuosi ne. Jie persipina tarpusavyje: vartotojas
gali jūs atrasti per Facebook’ą, vėliau užsukti ieškodamas jūsų
Google paieškoje. Ir tai gali būti mokamos paieškos (AdWords)
rezultatas arba organinės (SEO).
Jei naudojate Google Analytics ataskaitas matuoti savo
kampanijas ir šaltinius, tai visi pardavimai priskiriami paskutiniam
kanalui. Bet ką tai reiškia? Pasižiūrėkime į pavyzdį.
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Pirmą kartą vartotojas aplankė svetainę atlikęs paiešką Google ir
paspaudęs AdWords skelbimą. Vėliau sekė kiti apsilankymai:
užėjo tiesiai į svetainę, vėliau iš kitų nuorodų, tada dar iš el.pašto
ir galiausiai paskutinis kanalas yra tiesioginis. Po jo vartotojas
atliko pirkimą.
Tai Google Analytics pardavimo vertę, kitaip tariant visus
nuopelnus, priskirs tiesioginiam srautui (Direct). Bet ar jis to
vertas? Ar būtų įvykęs pardavimas, jei nebūtų kitų kanalų? Manau
suprantate esamą situaciją ir keliamą problemą.

Google kažkiek padeda išspręsti šią problemą, pateikdamas
pagalbines konversijas ir priskyrimo modelius.
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4.4.4.1 Pagalbinės konversijos
Pirmoji ataskaita, kurią aptarsime, vadinasi pagalbinės
konversijos. Ją rasite užėję į Konversijos>Skirtingų kanalų
kanalai>Pagalbinės konversijos.

Šioje ataskaitoje matote visus savo kanalus - srauto šaltinius.
Šalia matote kiek pagalbinių konversijų ir kiek paskutinio
paspaudimo konversijų sugeneravo kiekvienas kanalas.
Pagalbinės konversijos - tai skaičius konversijų, kuriose tam
tikras kanalas buvo vartotojo kelyje, bet jis nebuvo paskutinis
kanalas prieš atliekant konversiją.
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Paskutinio paspaudimo konversijos, tai skaičius konversijų,
kuriose kanalas buvo paskutinis, prieš vartotojui atliekant
konversiją.
Trumpai tariant, vieni kanalai bus labiau linkę asistuoti, o kiti
konvertuoti. Ir tą pastebėti padės paskutinis stulpelis:

‣ vertė artima 0, rodo, kad kanalas, labiau linkęs
konvertuoti.

‣ vertė lygi 1, rodo, kad kanalas vienodai linkęs asistuoti
ir konvertuoti.

‣ vertė virš 1, rodo, kad kanalas labiau linkęs asistuoti.
Jei kanalas labiau asistuoja, vadinasi jis yra svarbesnis vartotojui
jo pirkimo kelionės pradžioje. Jei, tarkim, el.paštas pasižymi
didelėmis pagalbinėmis konversijomis, tikėtina, kad vartotojas
pirma apie prekę sužino iš naujienlaiškio, bet iš karto užėjęs
neperka. Tačiau vėliau nuperka užėjęs tiesiai į svetainę
(tiesioginis srautas) arba per kitus kanalus. Standartinėse
ataskaitose, prie Email kanalo, jūs galite nematyti pajamų visai,
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arba jų bus nedaug. Tad nepažiūrėję ar kanalas generuoja
pagalbines konversijas, galite padaryti klaidą eliminuodami šį
kanalą.
Ši ataskaita yra kaip pasitikrinimas, kad jeigu standartinėse
ataskaitose prie konkretaus kanalo nėra pardavimų, nors yra
nemažai užėjimų, tai dar nereiškia, kad kanalas neatneša jokios
vertės.
Visada pasitikrinkite šioje ataskaitoje.
Kartais tas pats kanalas gali būti ir asistuojantis, ir
konvertuojantis. Tam tikrais atvejais ta pati konversija
priskiriama abiems kanalams.

Ką galite padaryti?

‣ sužinokite, kurie kanalai geriausiai konvertuoja
(paskutinio paspaudimo). Tai kanalai, kuriuos vartotojas
aplanko prieš pat pirkdamas. Reiškia, šis kanalas
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vartotojui svarbus ir jūs turite pasirūpinti, kad jis
nedingtų.

‣ taip pat sužinokite, kurie stipriai asistuoja. Pasistenkite
suprasti, kodėl vartotojai juos aplanko, bet iš jų atėję
neperka. Gal reikia pakeisti reklamas taip, kad
vartotojas geriau suprastų produktą. O gal tuo kanalu
pasiekiami vartotojai, kurie dar negalvoja apie pirkimą
šiuo metu? Pagal tai galite koreguoti biudžetą.

‣ prieš mažindami kuriam nors kanalui biudžetą,
įsitikinkite, kad jis ne tik negeneruoja konversijų, bet jų
ir neasistuoja.

4.4.4.2 Laiko delsa
Ši ataskaita yra tikrai įdomi. Ji parodo, kiek dienų praeina, kol
vartotojas konvertuojasi (ką nors perka).
Jūs galite suprasti, kiek dienų reikia vartotojui, kad jis apsispręstų
pirkti. Šiuo atveju, praktiškai 60% vartotojų perka tą pačią dieną.
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Ir tai normalu, nes šios parduotuvės prekė nėra sudėtinga
(drabužiai) ir jos kaina nėra didelė. Tad vartotojui nereikia daug
laiko apmąstymams. Bet panašu, kad kitiems reikia poros arba
daugiau dienų. Ir ta grupė yra tikrai nemaža - likę 40%. Ką jūs
galite padaryti, kad šis laikas sutrumpėtų arba, kad vartotojai per
tą laiką jūsų neparmištų?
Viršuje galite pasirinkti savo skirtingas konversijas ir žiūrėti kaip
kinta laikas.
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4.4.4.3 Kelio ilgis
Ši ataskaita panaši į prieš tai buvusią, tik parodo, kiek kanalų
(nebūtinai unikalių) vartotojas aplanko, prieš konvertuojantis.

Gali būti, kad nors dauguma konvertuojasi tą pačia dieną, bet
jiems reikia kelių apsilankymų tą dieną iš skirtingų ar to paties
kanalo. Tą ir matome šioje ataskaitoje, nes tik apie 40%
konvertuojasi iš pirmo apsilankymo. Kitiems reikia dar kelių, na ir
toliau procentas stipriai mažėja.
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Pas jus viskas atrodyti gali kitaip. Skirtingas produktas ir
kainodara daro įtaką ir apsilankymų kiekiui ir dienoms.

Ką galite padaryti?

‣ jei vartotojui reikia daugiau dienų apsispręsti,
nespauskite jo pirkti kiekvieno apsilankymo metu.
Geriau pagalvokite, kaip galite pateikti daugiau
informacijos apie produktą, edukuoti, palengvinti
apsisprendimą.

‣ Jei dauguma perka tą pačia dieną ir jiems reikia nedaug
apsilankymų, tai galite juos dar labiau paskatinti su
akcijomis, dovanomis, kuponais ir t.t. Tikėtina, kad jūsų
prekė yra labai aiški, jos kaina nėra didelė ir vartotojui
per daug galvoti nereikia.
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4.4.5 Priskyrimas
Aš tikiu, kad jūs dabar jau suprantate, kad vartotojo kelias nėra
paprastas. Jame dalyvauja daug kanalų, jam reikia kelių dienų ar
apsilankymų, norint apsispręsti konvertuotis.
Prieš tai mes žiūrėjome į ataskaitas, kurios parodo ar kanalas
labiau asistuojantis, ar labiau konvertuojantis.
Dabar mes pažvelgsime į priskyrimo modelius. Bet kas tie
modeliai?
Iš esmės priskyrimo modelis, tai taisyklė ar taisyklių rinkinys,
kuriomis remiantis, jūs paskirstote kiekvienam kanalui nuopelnus.
Juk ne visi kanali vienodai nusipelnę, kai vartotojas ką nors
nusipirko. Vieni verti daugiau, kiti mažiau. Tad Google Analytics
turi kelis priskyrimo modelius, kurie jums padės labiau suprasti,
kaip padalinti savo marketingo biudžetus.
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Tiesa, nors jūs ir sulaukiate srauto iš įvairių kanalų, nebūtinai
turite priskyrimo problemą. Pasižiūrėkite į savo kelio ilgio
ataskaitą, jei ten tik vienas ar du kanalai, tai priskyrimo
problemos neturite. Kitu atveju, jums reiktų skaityti toliau.
Jei dar pridėsite ir kanalų miksą (Konversijos > Skirtingų kanalų
kanalai > Apžvalga), tai pamatysite, kad ne taip viskas paparasta,
kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
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Kaip matote, kanalai persipina tarpusavyje ir kiekvienas toks
miksas yra atsakingas už dalį pardavimų. Jūsų darbas - surasti
tokius, kurie nuvertinami arba pervertinami ir tą pataisyti.
Google Analytics jums stipriai palengvins darbą, nes yra
specialios ataskaitos, kurios leidžia palyginti įvairius priskyrimo
modelius ir pasižiūrėti, ar keičiasi jūsų pajamos priklausomai nuo
to, kaip paskirstote nuopelnus.

4.4.5.1 Paskutinės sąveikos modelis
Tai modelis, kuriuo paremtos praktiškai visos Analytics ataskaitos.
Ka tai reiškia? Analytics priskiria konversiją tam kanalui, kurį
vartotojas aplankė paskutinį prieš konversiją.

Prisimenate mūsų pavyzdį? Tai visa šlovė atitenka Direct srautui.
Bet matote, kad ne vien tik direct srautas buvo įsivėlęs, matome
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ir Facebook ir mokamas kampanijas. Tad reikia kažkaip dalį
nuopelnų ir jiems suteikti.

Kada gali tikti?
Jei jūsų svetainė pasižymi labai trumpu pirkimo ciklu, daug
impulsyvių, nebrangių prekių, mažai apmąstymo iš vartotojo
pusės, tuomet šio modelio jums gali užtekti.
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4.4.5.2 Paskutinis netiesioginis priskyrimo modelis

Google Analytics veikia taip, jog jei srauto šaltinis yra nežinomas
jam, tuomet toks srautas yra vadinamas (priskiriamas) tiesioginiu.
Tarkim, jeigu jūs atėjote iš Facebook, jūsų šaltinis yra Facebook,
tą Analytics žino, tad tai nėra tiesioginis (direct) srautas. O jei
suvedėte naršyklėje svetainės adresą, reiškia prieš tai nėra jokio
šaltinio. Jūs neatėjote iš kur nors (svetainės). Jūs atėjote tiesiai į
svetainę. Apie šaltinį galite galvoti, kaip apie svetainę iš kurios
ateina srautas pas jus (ten yra jūsų nuoroda).
Šis modelis eliminuoja tiesioginį srautą ir atiduoda šlovę
paskutiniam kanalui prieš tiesioginį. Tai reiškia, kad užėjimai, kai
vartotojas suvedą adresą naršyklėje, ignoruojami ir šlovė
priskiriama šaltiniui, kuris buvo prieš tai (jei kada nors buvote
atėję į svetainę iš kitur).

216

Mūsų pavyzdyje visa šlovė atitenka organiniam srautui. Bet
didžiausias šio modelio minusas yra tai, kad jis labai nuvertina
tiesioginį srautą. Kodėl priešpaskutinis kanalas turi pasiimti visus
nuopelnus, jei vartotojui reikėjo dar kartą apsilankyti svetainėje
suvedant svetainės adresą? Gal jūsų pavadinimas įsimenantis, o
gal dizainas geras? O kaip dėl jūsų brandingo kampanijų (pvz.
TV, radijas), kurios visur reklamuoja jūsų svetainės pavadinimą?
Gal jos turėjo įtaką vartotojui?
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Kada gali tikti?
Kai kurių įmonių žinomumas toks stiprus, kad jos jau į tai
nekreipia dėmesio (sąlyginai). Daug žmonių žino jų svetainės
adresą ir daug tiesiog suveda jį naršyklėje. Tokiu atveju jūs galite
pabandyti pasižiūti, koks gi šaltinis buvo (jei buvo) prieš jam
ateinant tiesiogiai. Ir kokią vertę jis generuoja.

4.4.5.3 Pirmosios sąveikos modelis
Šis modelis veikia atvirkščiai paskutinės sąveikos modeliui.
Priskiria visus nuopelnus pirmam kanalui. Mano nuomone, šis
modelis nėra labai geras, nes jis visiškai ignoruoja vėliau
aplankytus kanalus. Tai būtų tas pats, kas sakyti, jog už jūsų
dabartinį darbą turite dėkoti jūsų pirmos klasės mokytojai. Taip, ji
jus išmokė rašyti ir skaityti, bet vėliau dar buvo kitos klasės,
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universitetas, kitų darbų patirtis, kol galiausiai gavote dabartinį
darbą.
Tad jei pirmas kanalas buvo toks geras, kodėl vartotojui prireikė
dar tiek vizitų norint atlikti pirkimą? Nelogiška, taip?

Kada gali tikti?
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Gali būti naudojamas, kai norite įvertinti brandingo kampanijų
efektyvumą, ypač jei prieš tai nebuvo jokios reklamos ir
produktas yra nežinomas.

4.4.5.4 Paskutinio AdWords paspaudimo
priskyrimo modelis
Šioje vietoje viskas atitenka iš AdWords atėjusiam srautui. Bet
kaip suprantate, tai tikra nesamonė ir manau gilintis labiau į šį
modelį tikrai neverta.
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Kada gali tikti?
Jei AdWords srautas sudaro didelę dalį bendro srauto ir jūs
norite pasižiūrėti kas bus, jei visą savo reklamos biudžetą
permesite į AdWords, tada galite išbandyti šį modelį. Jūs iš karto
matysite, kokį poveikį pajamoms padarys šio modelio
pasirinkimas. Bet būkite labai atsargūs. Retai kada užtenka vieno
AdWords kanalo, kad įvyktų konversija.

4.4.5.5 Linijinis modelis
Modelis “gerietis”, po lygiai išdalina nuopelnus visiems
kanalams. Atrodo teisinga, bet tikrai ne visi kanalai po lygiai
prisideda prie pardavimo. Čia būtų tas pats, jei paimtume
pasaulio krepšinio čempionatą ir visiems išdalintume vienodus
medalius. Bet taip juk nebūna, vieni stipresni ir laimi, kiti
pralaimi.
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Kada gali tikti?
Labai retais atvejais, jei jūsų kampanijos kartu atlieka ir
brandingo funkciją, ir tiesioginio pardavimo.

4.4.5.6 Laiko skaidymo modelis
Šis modelis gan logiškas, jei taip galima pasakyti. Jo esmė tokia,
kad kanalas, kuris buvo arčiausiai konversijos, gauna didžiausią
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dalį nuopelnų. Kuo tolimesnis kanalas, tuo mažiau nuopelno jis
gauna. Tai atliekama sudėtingo algoritmo pagalba.

Kada gali tikti?
Labiausiai šio modelio naudą pajus tie, kurie leidžia trumpas
reklamines kampanijas, iki savaitės. Tada algoritmas veikia
geriausiai, ir tinkamai paskirsto kiekvienam kanalui nuopelnus.
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4.4.5.6 Pozicija paremtas modelis
Šis modelis kažkuo panašus į laiko skaidymo modelį, bet gali būti
kiek pavojingas, jei nuo jo pradėsite. Nes pagal nutylėjimą,
modelis priskiria 40% nuopelnų pirmam kanalui ir tiek pat
paskutiniam. Likusius 20% išdalina viduriniams kanalams.
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Bet nenaudokite šio modelio pagal nutylėjimą, reikia priskyrimo
procentus sudėlioti remiantis savo svetaine. Tad jūs turite puikiai
žinoti savo kanalus ir logiškai pagalvoti, kokią dalį norite priskirti
pirmam kanalui, o kokią paskutiniam. Tikrai iš pirmo karto
nepataikysite, bet bandymų keliu rasite tinkamą kombinaciją.
Manau jums kyla klausimas, kodėl tiek daug modelių? Priežastis
yra paprasta - pasaulyje tiek daug svetainių su savo tikslais, savo
unikaliomis kampanijomos, sprendimais ir t.t. Tad ir matavimo
modelių negali būti tik vienas.
Dabar keliaukite į Konversijos>Priskyrimas>Modelių palyginimas.
Čia jūs galite tarpusavyje palyginti skirtingus modelius.
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Jūs galite tarpusavyje lyginti iki trijų modelių. Taip pat galite
pasirinkti, pagal kokią konversiją šie modeliai bus lyginami.
Paskutiniame stulpelyje matysite rezultatą. Iš šio konkretaus
palyginimo matau, jog Natūrali paieška dažnai būna arčiau
konversijos, nes lyginu su Laiko skaidymo modeliu. Kuo šis
kanalas arčiau konversijos, tuo jam daugiau priskiriama
nuopelnų. Tad aš galiu nuspręsti kreipti savo SEO strategiją į
raktinius žodžius, kurie indikuoja, jog vartotojas yra paskutiniame
pirkimo cikle. Aš taip pat galiu investuoti į AdWords, nes
vartotojai akivaizdžiai googlina prieš pirkdami, tad galiu
pabandyti juos “pagauti” su mokamais raktiniais žodžiais.
Šis modelių palyginimas stebuklų jums nepadarys. Čia reikės
įdėti nemažai darbo. Bet jis gali būti geras pagalbininkas,
siekiant suprasti, kaip vartotojai konvertuojasi.
Be to, jei norite tinkamai analizuoti ir lyginti modelius, jūsų visos
kampanijos turi būti pažymėtos UTM parametrais. Jei tinkamai
nebus priskirti kanalai, tuomet matysite iškreiptą informaciją.
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Kaip jau minėjau, nebūtina analizuoti visų konversijų bendrai.
Viršuje yra pasirinkimas, kurias konversijas lyginti. Tad jei jų turite
daug, galite lyginti po vieną.
Svarbiausia lyginant modelius surasti tuos, kur skirtumas
didžiausias. Tada pabandyti suprasti, ką jūs galite pakeisti, gal
susirašyti veiksmų seką. Jei matote, kad vienas mokamas kanalas
atneš daugiau rezultatų esant kitam modeliui, perskirstykite
biudžetą to kanalo naudai ir žiūrėkite, kaip keičiasi pajamos po
mėnesio ar po kelių.
Nepamirškite, kad įrankis tik parodo numanomą pakitimą. Jūs
turite patestuoti ar numanomas gali tapti realus.
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5. Mikro ir Makro
konversijos
Daugeliu atveju jūs stebite svarbiausius vartotojo atliekamus
veiksmus svetainėje (pirkimas, registracija), kitaip tariant –
konversijas. Ir jei taip darote, jau esate šaunuoliai. Bet tai, tik
viršūnėlė. Tai tik dalis vaizdo, nes tikrai ne visi apsilankiusieji
atlieka tuos veiksmus. Ką daro likusieji? O tie likusieji yra
absoliuti dauguma.

229

El.parduotuvės konversijos rodiklis dažniausiai būna nuo 1-3%.
Kartais gali būti ir didesnis, bet tai daugiau išimtis. Jei jūsų
svetainėje reikia registruotis, tai registracijų procentas būna nuo
8-20%. Taigi vienu ar kitu atveju, ką veikia likusieji 80-97%?
Absoliuti dauguma neperka arba nesiregistruoja, ar jie jums
kažkuo naudingi? Be abejo. Bet kaip sužinoti, kuo ir kiek vertės
jie atneša jūsų verslui.
Ir kas įdomiausia, jūs vertinat kanalų efektyvumą remiantis būtent
tais keliais procentais “gerųjų” vartotojų. Jei mokamu kanalu
pritrauktas vartotojas neatliko jūsų norimo veiksmo, jūs teigiat,
kad jis yra netinkamas. Jūs mažinat išlaidas tam kanalui,
eliminuojat raktinius žodžius, grupes, banerius ir t.t. Jūs
optimizuojat reklamas remiantis šiais duomenimis, tiksliau tik 3%
šių duomenų.

Aš sakau, kad tai yra nesamonė. Tai minimumas, ką galite
padaryti. Bet ar įmanoma pasiekti aukštų rezultatų, darant tik
minimumą?
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Aš nemanau.
Mums reikia pažvelgti giliau ir tam mes naudosime Mikro ir
Makro konversijas. Makro konversijos dažniausiai yra viena
pagrindinė konversija jūsų svetainėje. Tarkim el.parduotuvės
atveju, tai yra tiesiog prekės pardavimas, nes tai - svarbiausias
veiksmas svetainėje, atnešantis pinigus. Tuo tarpu mikro
konversijos yra šiek tiek mažiau svarbūs veiksmai, bet vienaip ar
kitaip nešantis vertę. Tai gali būti kokio nors specialaus puslapio
pamatymas, skačiuoklės ar kito įrankio panaudojimas, video
peržiūra ir t.t. Tai veiksmai, kurie tiesiogiai neatneša jums pinigų,
bet jie daro įtaką pardavimams ilgalaikiu laikotarpiu.
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Pats papraščiausias pavyzdys yra naujienlaiškio prenumerata. Jūs
gi iš karto pinigų negaunate, bet kažkada vėliau siunčiate jiems
naujienlaiškius, kurių dėka vartotojai įsigyja prekę ar paslaugą.
Tad prenumerata kaip ir nėra makro konversija, bet pakankamai
svarbus veiksmas, taip? Tai jis ir tampa mikro konversija.

Naujienlaiškio prenumeratos pavyzdys gan akivaizdus. Bet ką
daryti, kai neturite naujienlaiškio prenumeratos. Galite pažvelgti į
savo svetainę ir bandyti logiškai išmąstyti. Jei, tarkim, turite
skaičiuoklę, kredito ar paskolos, tai žmonės ja pasinaudoję
greičiausiai bus labiau linkę iš jūsų imti paskolą. Video peržiūra
irgi gali turėti teigiamą poveikį makro konversijoms, tad jo
peržiūra irgi gali būti mikro konversija.
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5.1 Kokios gali būti mikro konversijos?
Mikro konversijos iš esmės gali būti bet kas, kas jūsų manymu
anksčiau ar vėliau daro įtaką pardavimams. Kad būtų aiškiau,
galime aptarti kelias mikro konversijas. Tai tikrai nėra baigtinis
sąrašas, bet gali jums padėti labiau suprasti mikro konversijas.
‣

Puslapio aplankymas

‣

Parsisiuntimas

‣

Demo registracija

‣

Formos užpildymas

‣

Naujienlaiškio prenumerata

‣

Video peržiūra

Tam tikro puslapio aplankymas gan dažnai būna mikro
konversija. Ypač, jei svetainėje mažai veiksmų. Juk, pavyzdžiui
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vartotojas užėjęs į kontaktų puslapį yra žymiai vertingesnis, nei
tas, kuris to nepadarė. Preziumuojame, kad jis nori kreiptis į šią
įmonę, gal ieško adreso ar telefono. Tad tai gali būti mūsų mikro
konversija.
Parsisiuntimai ir registracijos yra bene lengviausiai
identifikuojama mikro konversija. Vartotojas atlieka aiškų veiksmą
ir visais atvejais palieka savo kontaktinius duomenis, kurie vėliau
naudojami marketinginiais tikslais.
Tam tikrais atvejais, ypač jei turite turinio svetainę, įsitraukimo
metrikos (išbuvimo laikas, peržiūros/sesijos) gali būti laikomos
mikro konversija. Jei turime daug turinio svetainėje, mes
preziumuojame, kad tie vartotojai, kurie labiau įsitraukia,
sugeneruoja daugiau pajamų iš reklamos.
Pasižiūrėkime vieną pavyzdį. Tai vienos svetainės apačia
(footeris).
Rodyklėmis aš pažymėjau galimas mikro konversijas. Kiekviena iš
jų gali prisidėti prie pardavimo, tad tampa svarbiu veiksmu.
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Grįžtant prie ankstesnio teiginio, kad absoliuti dauguma neperka
ar nesiregistruoja. Dabar mes turime kiek kitokį vaizdą.
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Galima sakyti, kad tik trečdalis vartotojų nėra jums naudingi. Be
abejo, pas jus gali būti kitoks vaizdas. Jūs gal turėsite mažiau
arba daugiau mikro konversijų, bet jų skaičius nėra svarbus.
Svarbiausia, kad identifikuotumėte visas jums tinkamas mikro
konversijas. Net jei tai tik viena mikro konversija, jūs jau
pažengsite žingsniu į priekį. Matysite daugiau informacijos, nei
prieš tai ir galėsite priimti protingesnį sprendimą.
Nepergyvenkite dėl kažkokios dalies vartotojų, kurie neatliko nei
makro, nei mikro konversijos. Visada bus tų, kurie bouncina
(išeina pamatę tik vieną psl.). Kiekviena svetainė turi savo
atmetimo rodiklį.
Bet tai, tik pirmas žingsnis. Identifikuoti konversijas ir jas
išmatuoti. Kitas žingsnis - suprasti, kokią naudą tai atneša jūsų
verslui? Nes prie pardavimų jūs matote aiškią vertę. O kaip su
mikro konversijomis?
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5.2 Kokia mikro konversijų nauda jūsų
verslui?
Labai geras klausimas, kurį reiktų užduoti visada, kai kalba eina
apie svetaines, optimizavimus, išlaidas reklamai ir t.t. Jūs turite
kiekvienai identifikuotai mikro konversijai priskirti ekonominę
vertę, t.y. kiek tiksliai eurų ar centų ji jums atneša.

Tai padaryti yra lengviau, negu jūs įsivaizduojate.
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Naujienlaiškio prenumerata
Čia vertę priskirti lengviausia. Jums tereikia pasižiūrėti, kiek
pajamų sugeneravote iš savo paskutinių naujienlaiškių. Kuo
ilgesnį laiko tarpą paimsite, tuo bus tikslesnis paskaičiavimas.
Padalinkite tas pajamas iš išsiųstų naujienlaiškių skaičiaus.
Pajamos iš email / Išsiųstų sk. = vieno naujienlaiškio vertė

Dabar žinote, kiek pajamų vidutiškai sugeneruoja vienas gavėjas
ir galite priskirti jūsų mikro konversijai vertę.

Katalogo parsisiuntimas
Labai panašiai darome ir su katalogo parsisiuntimais. Tiesa, čia
jau priklauso nuo katalogo turinio, ir ką jūs norite, kad vartotojas
padarytų parsisiuntęs katalogą. Jei norite, kad su jumis susiektų
(skambintų ar rašytų), jums reikia pasižiūrėti, kiek užsakymų
sugeneruoja žmonės, kurie parsisiuntė katalogą. Tada dalinkite tą
sumą iš katalogų parsisiuntimų skaičiaus.
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Pajamas iš skamb. / Parsisiuntimai = vieno parsisiuntimo vertė

Jei norite tiksliai žinoti, kad skambino būtent iš katalogo, įdėkite
ten unikalų telefono numerį arba el.paštą. Taip nesumaišysite
užklausų su kitomis.

Demo registracija
Kas yra ta demo registracija? Dažniausiai tokias turi įmonės
parduodančios sudėtingus sprendimus ar paslaugas. Tokiu
atveju, klientas pirma registruojasi produkto demonstravimui ir
kartu su įmonės atstovu viską aptaria. Pardavimo ciklas čia
dažniausiai gan ilgas, nes kaina būna nemaža. Be to, atsiranda ir
techninio įgyvendinimo niuansų. Tokiu atveju, visada geriausia
matuoti šias registracijas ir jas įsivertinti, nes pardavimas gali
ateiti žymiai vėliau. Jūs turite žinoti, kiek žmonių po demo
registracijos susitinka su įmonės atstovu ir kiek iš tų, kurie
išklausė demonatraciją tampa klientais, bei kokia užsakymo
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vertė. Tada tiesiog padalinate tą sugeneruotą vertę iš demo
registracijų skaičiaus.
Pajamos iš demo/ Registracijų sk. = vienos registracijos kaina

Video peržiūra
Čia yra šiek tiek sudėtingiau, nes dažniausiai nėra tiesioginio
sąryšio su pardavimu. Ką daryti? Jei video yra bendrinis, daugiau
“apie” tipo, tarkim, apie imone, tada reikia imti numanomą vertę
(apie tai neužilgo). Jei video vaizduoja konkretų produktą ar
paslaugą, galima bandyti paskaičiuoti jos pajamas ir padalinti iš
peržiūrų. Tai irgi nebus labai tikslu, bet jūs galėsite bent kažkiek
įsivertinti video peržiūras.
Pajamos iš video / Peržiūrų sk. = vienos peržiūros vertė
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Išbuvimo laikas
Kartais žmonės išbuvę ilgiau yra linkę labiau konvertuotis. Jei jūs
pastebite, kad taip yra, galite sukurti mikro konversiją, paremtą
išbuvimo laiku. Jūs galite pasižiūrėti, kiek tokie žmonės
sugeneruoja pajamų ir padalinti iš visų, kurie praleidžia tiek laiko
svetainėje. Tikrai ne visi, kurie ilgai išbūna - perka, bet dabar jūs
žinosite, kiek vidutiniškai vienas toks lankytojas atneša pajamų.
Pajamos iš išbuvusių Xmin. / Tokių lankytojų sk. = vieno lank. vertė

Štai pavyzdys, kaip atrodo vienos el.parduotuvės vartotojai
išbūnantys ilgiau nei 10min.
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Tai tik pavyzdys ir laiko tarpą reikia derinti. Bet aiškiai matosi, jog
tie kurie išbūna ilgiau nei 10min, linkę pirkti labiau. O gal tiesiog
žmonėms reikia tiek laiko, kad kažką pirktų. Bet yra ir tokių, kurie
išbūna mažiau, bet irgi perka.

Kontaktų puslapis
Irgi prie tokių, kur sunkiau atsekti atnešamą naudą. Prieš tai
užsiminiau apie numanomą vertę ir sakiau, kad apie ją vėliau. Tai
čia mes ją ir panaudosime. Manau visi sutinka, jog asmuo užėjęs į
kontaktų puslapį yra vertingesnis, nei tas, kuris to nepadarė. Tad
dabar belieka tokį vartotoją įvertinti, ir ta vertė gali būti bet
kokia. Svarbiausia, kad ji būtų priskirta. Jūs galite skaičiuoti taip:
per dieną mums paskambina 10 žmonių, reiškia per mėnesį apie
300. Per tą mėnesį mes uždirbame 10 000€. Vadinasi, vienas
paskambinęs vartotojas vidutiniškai mums atneša 330€ pajamų.
Iš Google Analytics jūs žinote, kad kontaktų puslapį aplanko
1000 žmonių per mėnesį. Tai vienas apsilankymas vidutiniškai
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sugeneruoja 10€. (10 000€/1000 lankytojų). Jei skaičius jums
atrodo per didelis, padalinkite jį dar iš dviejų ir gausite 5€.
Numanoma vieno apsilankymo vertė

Tai nebus 100% tikslu, bet to ir nereikia. Vėliau suprasite kodėl.
Beje, numanomą vertę galite naudoti ir prie išbuvimo laiko,
video peržiūrų ir t.t. Nes ne visur turėsite pajamas. Pas mane
bloge nėra pajamų, bet aš tiesiog nusprendžiau, kad vartotojas,
peržiūrėjęs 7 puslapius per vizitą, man yra naudingas, jis ilgai
skaito mano turinį. Ir aš tokį vartotoją įvertinsiu 1€.
Taigi įvertinom visas mikro konversijas.
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Grįžtam prie mūsų grafiko ir matom dabar jau tokį vaizdą.

Anksčiau, jei būtumėt žiūrėję vien tik į pardavimus, jūsų svetainės
generuojama vertė būtų 3000€. Dabar ji vos ne dvigubai
didesnė. Ir jūs žinote, kiek kiekviena konversija jums atneša
ekonominės naudos. Tai gal nėra tas pats, kaip euras sąskaitoje,
bet tai galimos pajamos.
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5.3 Kanalų efektyvumas su mikro
konversijomis
Jūs matote iš kur atėjo kiekviena konversija ir dėl to galite tiksliau
įvertinti kanalo efektyvumą. Jei anksčiau žiūrėjote tik į pajamas,
dabar galite pridėti ir mikro konversijas bei pasižiūrėti, ar be
pajamų šis kanalas dar kažkuo naudingas.

Iš karto matysite, kurie kanalai kokias mikro konversijas atveda.
Šalia dar galite pridėti ir jų sugeneruojamą vertę. Dabar galėsite
priimti žymiai informatyvesnį sprendimą. Iš lentelės matosi, kad
AdWords neatneša daug pardavimų. Bet šis kanalas yra labiau
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linkęs pritraukti naujienlaiškius, todėl galite atitinkamai sumažinti
jam biudžetą ar pakoreguoti konversijos kainą. Taip pat galite
optimizuoti ir nukreipimo puslapį, ir skelbimus. Tokiu būdu gal
dar labiau padidinsite šias mikro konversijas. Jei būtumėt žiūrėję
tik į pardavimus, gal būt išvis atsisakytumėt šio kanalo.
Kiekviena svetainė turės skirtingus kanalus ir savo mikro
konversijas. Svarbu, kad jas po truputį pridėtumėte, kad ir po
vieną mikro konversiją. Be to, jums nebūtina turėti jų 10, jūs
galite susitelkti į vieną konversiją ir žiūrėti, kaip tai daro įtaką
galutinėms pajamoms.

5.3.1 Kanalų optimizavimas ir naujos vertės
Dabar turite kelias mikro konversijas, jūs matote, iš kur jos ateina
ir atitinkamai optimizuojate kanalus. Ką daryti toliau? Prisiminkite,
kad kai kurios jūsų konversijos galėjo būti numanomos vertės. O
ir kitos, nors ir paskaičiuotos, bet vistiek rėmėsi kažkokiu vidurkiu
ir tai nėra 100% tikslu.
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Dabar jums reikia stebėti, ar susikoncentravimas į tam tikras
mikro konversijas, tikrai turėjo įtakos jūsų galutiniams
pardavimams. Tikrai ne visos konversijos prisidės prie pardavimų
didėjimo.

Po mėnesio ar daugiau jūs galite perskaičiuoti savo mikro
konversijų vertę. Jei pastebėsite, kad susikoncentravimas į
naujienlaiškius turėjo teigiamos įtakos pajamoms, t.y. mėnesio
pajamos pakilo, tuomet galite pakoreguoti jos vertę ir toliau
koncentruotis į šią mikro konversiją.
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Tas pats ir su kitomis mikro konversijomis. Jūs taip pat galite
sumažinti vertę ar netgi išjungti mikro konversiją jei suprasite,
kad ji niekaip neprisidėjo prie bendrų pajamų.
Kiek laiko reikia laukti, priklauso nuo jūsų verslo. Vieniems tai gali
būti mėnuo, kitiems 6 mėnesiai. Svarbiausia - visada grįžti ir
patikrinti ar mikro konversijos prisideda prie pajamų.
Beje, net jei mikro konversija ir neprisideda prie pajamų, bet ji
jums yra svarbi, jūs ją galite palikti ir matuoti. Jei jūs norite žinoti,
iš kur ateina naujienlaiškiai ar demo registracijos, jums niekas
netrukdo jas toliau sekti. Įtaka pajamoms yra pageidautina, bet
nebūtina. Gal jūs tiesiog norite žinoti, iš kur ir kiek yra tam tikrų
mikro konversijų.

Tačiau yra vienas BET…
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Ne visos mikro konversijos automatiškai patenka į jūsų analitinę
platformą. Kai kur reikia pirma pasirūpinti, kad informacija
patektų į Google Analytics (ar kitą).
Je turite el.komerciją pasijungę svetainėje, tai jūs jau matuojate
savo makro konversijas, matote pajamas, visus pirkimus ir t.t..
Bet daugeliu atveju, mikro konversijas išmatuoti yra šiek tiek
sunkiau.
Tam galima naudoti įvairius būdus, bet vienas iš populiariausių įvykiai ir virtualūs puslapiai.

5.4 Įvykiai ir Virtualūs puslapiai
Įvykiai ir virtualūs puslapiai yra vienas iš būdų, kuris leidžia
išmatuoti tam tikrus veiksmus, kurių pagal nutylėjimą nematuoja
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Google Analytics. Dažniausiai tai būna paspaudimai ant įkonų,
el.paštų arba vadinamieji pop up’ai.
Priežastis, kodėl Google Analytics jų nematuoja yra ta, jog atlikus
tuos veiksmus, neįvyksta puslapio perkrovimas. O kaip žinia,
Google Analytics kodas suveikia tik tada, kai įvyksta puslapio
perkrovimas, t.y. jūs aiškiai matote, kai atlikus veiksmą puslapis
pradeda krautis iš naujo.
Tad tokiems veiksmams galime naudoti arba įvykius, arba
virtualius puslapius. Pradėkime nuo Įvykių.

5.4.1 Įvykiai
Jei dažnai naršote po įvairias svetaines, tikrai pastebėjote, kad
paspaudus tam tikras vietas, puslapis nepersikrauna, bet
atsiranda kažkoks papildomas elementas. Štai pavyzdžiui šioje
svetainėje, viršuje yra dvi ikonos: skype ir rašyti laišką.
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Nei vienas iš šių veiksmų nebus matuojamas Google Analytics,
kitaip tariant, jūs nežinosite, kiek kartų kas nors paspaudė šias dvi
ikonas. Bet tai gan svarbūs veiksmai, manau jūs norite žinoti, iš
kur ateina vartotojai, norintys jums parašyti. Tad čia jūs galite
panaudoti įvykius ir išmatuoti šiuos veiksmus.
Čia reikės programuotojo pagalbos, nes jūs turėsite įdėti
nedidelį kodą į svetainę. Kodas atrodo štai taip:

ga('send', 'event', 'kategorija', 'veiksmas', 'pavadinimas', vertė);
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Jūs turite žinoti, ką įrašyti mano paryškintose vietose. Taigi jūs
galite parinkti, kategoriją, veiksmą ir pavadinimą. Vertę nurodyti
nebūtina, nes ją galite parinkti ir Google Analytics paskyroje. Kitu
atveju, galite nurodyti ir jūsų apskaičiuotą mikro konversijos
vertę, pvz. 0.5. Nerašykite valiutos ženklo, tik paprastus skaičius.

Į kategoriją žiūrėkite kaip į grupę veiksmų. Jei matote, kad
turėsite daug įvykių iš vienos kategorijos, pvz. Kontaktai, galite
keliems įvykiams naudoti tą pačia kategoriją. Tai bus kaip
grupavimas. Vietoj veiksmo, galite įrašyti tiesiog veiksmo
pavadinimą: paspaudimas, išsiuntimas, parsisiuntimas ir pan. Na,
o pavadinimą įrašykite tokį, kad suprastumėte, kas tai per
veiksmas.
Pasižiūrėkime į pavyzdį. Tikrai visi matėte kontaktų puslapius, kur
nurodomi kontaktiniai darbuotojų ar skyrių el.pašto adresai.
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Tarkim, aš noriu žinoti ne tik, kiek paspaudimų sulaukia šie
adresai, bet ir ant kokių adresų spaudžia dažniausiai. Tuomet aš
turiu programuotojui paruošti štai tokį kodą:

ga('send', 'event', 'Kontaktai', 'Paspaudimas', ‘klientams@open24.lt’, 0.2);

Kaip kategoriją aš pasirinkau Kontaktai, nes matau, kad bus
keletą įvykių iš tos pačios serijos. Tad man juos patogiau
sugrupuoti į vieną grupę. Toliau eina veiksmas, tai tiesiog
paspaudimas. Na ir vietoj pavadinimo, aš rašau konkretų
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el.paštą. Vertę pasirinkau kaip 0.20€. Aš turiu paruošti tiek tokių
kodų, kiek yra skirtingų el.paštų, kad kiekvienas turėtų savo.
Tada šiuos kodus duodate programuotojui ir pasakote, kad jie
turi būti siunčiami į Google Analytics paspaudimo metu.
Praktiškai visi programuotojai tikrai supras, kaip šį dalyką
padaryti.
Po kiek laiko užsukite į Google Analytics. Keliaukite į
Elgsena>Įvykiai ir ten rasite visą reikiamą statistiką.
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Viršuje jūs galite pasirinkti tarp kategorijos, veiksmo ir
pavadinimo. Darbar belieka išsitraukti šią statistiką ir perkelti į
ekselio lentelę, kur yra likusios jūsų konversijos.

5.4.2 Virtualūs puslapiai

Tai yra labai panašu į įvykius, skiriasi tik kodas ir ataskaita, kur
atvaizduojami virtualūs puslapiai. Aš manau tikrai žinote, kas yra
pop up’as. Dažnai tai siejama su kažkokia reklama svetainėje, bet
kartais tai būna tiesiog vidiniai puslapiai, kurie padaryti būtent
tokiu principu.
Štai Danija.lt turi du pop up’us. Vienas paspaudus ant dydžių
lentelės, kitas apie pristatymo sąlygas.
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Šie du paspaudimai (puslapiai) nebus matomi Google Analytics,
dėl tos pačios priežasties – neįvyko puslapio perkrovimas. Tad
jums reikia rankiniu būdu nusiųsti juos į Analytics. Tam
naudojame štai tokį kodą:

ga('send', 'pageview', ‘/puslapio-kelias');

Tik čia jums reikia nurodyti tik vieną dalyką – puslapio kelią. Tai
tas pats, kas nuoroda. Mano pažymėtoje vietoje, turite įrašyti
pavadinimą bet tarpų, be lietuviškų raidžių, lyg tai būtų tikra jūsų
svetainės nuoroda. Bet jūsų įrašyta nuoroda turi būti unikali.
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Grįžtant prie pavyzdžio, aš paruoščiau tokį kodą:

ga('send', 'pageview', ‘/dydziu-lentele‘);

Vėlgi, jums reikės programuotojo, bet šio kodo dėjimas yra toks
pats, kaip ir įvykių ir programuotojas tikrai žinos, kaip jį idėti.
Kaip matote parinkau tokį pavadinimą, kad man būtų aišku, jog
vartotojas atidarė dydžių lentelę.
Dabar mano pop up’as matomas Analytics ataskaitose ir aš galiu
tiksliai žinoti, kiek žmonių spaudė ant šios nuorodos. Šie virtualūs
puslapiai atvaizduojami įprastoje Google Analytics ataskaitoje
Elgsena>Svetainės turinys>Visi puslapiai.
Kadangi virtualūs puslapiai yra traktuojami kaip ir įprasti
puslapiai, neprisižaiskite su jų pridėjimu. Naudokite ten, kur tai
atrodo logiška, tarkim, mano minėtu atveju, kai vartotojas
spausdavo ant dydžių lentelės ir jam atsidarydavo pop up’as
praktiškai per visą puslapį. Tai, iš dalies galima sakyti, yra kaip
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normalus puslapis, tik kitaip veikiantis. Tad tokiu atveju, logiška
naudoti virtualų puslapį. Kitu atveju, galite naudoti įvykius.

Svarbiausia, ką turite suprasti, kad yra ne tik jūsų pagrindinis
veiksmas, bet ir papildomi (mikro konversijos), kurie jums gali
atnešti ekonominės naudos. Aš tikiuosi, kad kitą kartą, kai
atsidarysite savo ar kitų svetainę, jūs iškarto bandysite
identifikuoti tiek makro, tiek mikro konversijas.
Taip pat tikiuosi, kad dabar žinosite, kaip išmatuoti veiksmus,
kurių šiaip nebūtų Google Analytics ataskaitose. Tai jums leis dar
geriau suprasti vartotojus ir ką jie daro svetainėje.
Mikro konversijų identifikavimas ir vertės priskyrimas nėra
vienkartiniai veiksmai. Jūs nuolat turite stebėti ir analizuoti ar šie
jūsų identifikuoti veiksmai tikrai prisideda prie bendrų pajamų.
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6. Veiksmingos įžvalgos
Prieš tai mes aptarėme nustatymus ir kai kurias ataskaitas. Šios
ataskaitos jums padės suprasti savo svetainės lankytojus, surasti
tobulintinas vietas ir jas ištaisyti svetainėse.
Bet tai tik pirmas žingsnis.
Jei prieš tai nesinaudojote Google Analytics ar nežiūrėjote
minėtų ataskaitų, tikrai turėsite nemažai darbo. Bet kai
sutvarkysite akivaizdžias klaidas, tikėtina, kad tos ataskaitos daug
įžvalgų neatskleis.
Jūs galite karts nuo karto patikrinti ar neatsirado kokių nors
klaidų, bet tai nebus kas savaitinis ar mėnesinis darbas. Jei jūs
vieną kartą sutvarkėte klaidas dėl naršyklės versijos ar tipo, arba
padarėte svetainę labiau pritaikytą mobiliems, tikėtina, jog
didesnių įžvalgų ten nerasite.
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Minėtų ataskaitų esmė, pagauti didžiausias klaidas. Galite tai
vadinti kaip savotišku auditu. Tiesa, tobulinti svetainę galite
visada, nes atsikračius didesnėmis klaidomis, visada rasite
mažesnių. Bet visada reikia savęs paklausti “kiek man kainuos
pataisyti tas klaidas ir kiek naudos iš to bus mano verslui?”.

Dabar jūs turite pradėti iš kitos pusės. Jūs turite išsirinkti, ką jūs
norite tobulinti ir pagal tai stebėti standartines ataskaitas,
susikurti naujas ar naudoti segmentus.
Ką tai reiškia?
Pabandykime į tai pažiūrėti per pavyzdį. Tarkime, turite
el.parduotuvę. Jūs peržiūrėjote anksčiau minėtas ataskaitas,
radote kai kur klaidų, sutvarkėte jas. Bet norite pagerinti
svetainės rodiklius. Kokie tai bus rodikliai priklauso nuo
kiekvienos svetainės atskirai. Bet, sakykim, jūs norite padidinti
ROI iš AdWords ar Facebook reklamos. Ir norite pagerinti savo
konversijos rodiklį arba padidinti pajamas iš tam tikro kanalo.
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Galima išsirinkti visai nemažai rodiklių. Bet patartina pradėti nuo
vieno, dviejų, kad mažiau blaškytumėtės.
Standartinės ataskaitos šioje vietoje jums gali nepadėti, nes jos
bus bendrinės. To nepakaks, jei norite rasti svarbių įžvalgų.
Tad šiame skyriuje mes kalbėsime apie tinkintas ataskaitas ir
segmentavimą.

6.1 Tinkintos ataskaitos
Tinkintos ataskaitos (customs reports) leidžia jums patiems
susikurti kokią tik norite ataskaitą. Iš pradžių jums gali pasirodyti,
jog tų ataskaitų ir taip daug, tai kokio velnio dar jas kurti. Bet
vėliau suprasite, kad standartinėse ataskaitose yra ne visi
duomenys. Be to, jūs norėsite matyti būtent tuos duomenis,
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kurie jums aktualūs tobulinant vieną ar kitą rodiklį. Eliminavus
kitus duomenis iš ataskaitos, jas yra paprasčiau analizuoti,
neblaško dėmesio. Papildomai ataskaitoms galima pritaikyti
įvairius filtrus ir segmentus, bet apie tai kiek vėliau.

Prieš kuriant tinkintą ataskaitą, pažvelkite dar kartą į standartinę.
Imkite srauto šaltinių ataskaitą.
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Svarbu atsiminti vieną dalyką, kad yra duomenys, kuriuos matote
eilutėse ir kuriuos matote stulpeliuose. Kitaip būti negali. Šaltinių
pavadinimai visada bus eilutėse, o tarkim seansų skaičius stulpeliuose. Tai svarbu, kuriant tinkintą ataskaitą. Jūs turėsite
žinoti, kuriuos duomenis norite matyti stulpeliuose, o kuriuos eilutėse.
Bandom kurti tinkintą ataskaitą.

Norėdami susikurti ataskaitą, viršuje spauskite Tinkinimas.
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Ten pasirinkite pridėti naują tinkintą ataskaitą. Jums atsidarys
stulpelių ir eilučių duomenų pasirinkimas.

Pirma galite užvadinti savo ataskaitą. Skyriaus pradžioje mes
norėjome pagerinti Facebook reklamos grąžą. Tad tikėtina, jog
norime turėti atskirą ataskaitą su visomis Facebook’o
kampanijomis, kad aiškiai matytume, kurios generuoja pajamas,
o kurios ne. Ataskaitą galite pavadinti “Facebook kampanijos”.
Dabar mums reikės išsirinkti, kokius duomenis norime matyti.
Pradėkime nuo stulpelių.
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Visų pirma norite matyti kiek žmonių atėjo į jūsų svetainę. Tad
pasirenkam seansus. Šalia galite pridėti dar viena stulpelį, kuris
parodys naudotojus.

Pradžioje visų pavadinimų nežinosite, tad greičiausiai reikės eiti
per visus ir žiūrėti kas yra. Bet tikiu, kad jei pradėsite nuo įprastų
ataskaitų, svarbiausias metrikas žinosite mintinai.
Taigi, pasirenkate seansus ir pereiname prie antro stulpelio.
Toliau norite žinoti, kiek iš apsilankiusiųjų yra nauji vartotojai. Tai
266

parodys ar Facebook srautas yra tikrai nauji vartotojai, ar jie jau
buvo pas jus apsilankę.
Toliau jums svarbu žinoti atmetimo rodiklį. Jis parodys ar viskas
gerai su parinkta auditorija, skelbimais ir pan. Nes jei atmetimo
rodiklis yra labai didelis, gali būti, kad arba netinkama auditorija,
todėl ji iš karto išeina, arba kažkas negerai su puslapiu. Tą jau
reikės aiškintis atskirai.
Jei norite, galite pridėti tokias metrikas, kaip per seansą
peržiūrėtų puslapių skaičius ar vidutinis laikas svetainėje. Šie
rodikliai parodo ar vartotojas bent kiek susidomėjo turiniu, ir jei
taip, kiek gi jo “suvartojo”.
Svarbiausia dalis yra jūsų konversijos. Jei turite el.parduotuvę,
galite pridėti pirkimų skaičių, pajamas, konversijos rodiklį. Kitu
atveju, pridėkite savo tikslus.
Jūs galite pridėti 10 stulpelių, tad labai neišsiplėskite. Tinkintų
ataskaitų tikslas - matyti tik tai, kas yra reikalinga.
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Kai viską pasirinkote, turėtumėte matyti panašų vaizdą:

Stulpelius galite apkeisiti vietomis, juos tiesiog stumdydami.

Dabar mums reikia pasirinkti eilutes. Procesas toks pats, tik tiek,
kad eilutėse bus kiti duomenys.
Kadangi žinote, kad čia bus tik Facebook’o kampanijos, tai
šaltinis kaip ir aiškus. Jūs visų pirma norite matyti visų kampanijų
apžvalgą. Tad pirma eilutė bus Kampanijos.
Tačiau, jei gerai pamenate standartines ataskaitas, paspaudus
ant eilutės pavadinimo, jūs patenkate į detalesnę ataskaitą einate gilyn. Būtent tam yra skirta žemesnė eilutė. Tai kaip
papildomas lygis ir tokių yra iš viso penki. Aišku, visų sudėti
nereikia.
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Pasirenkame tris lygius.

Taigi, pirma jūs matysite visas savo kampanijas. Jei paspausite
ant konkrečios kampanijos, matysite “raktinius žodžius”, o jei
paspausite ant jų, matysite “skelbimo turinį”. Kaip pastebėjote,
du pastaruosius parašiau kabutėse, nes tai ne visai atitinka jų
pavadinimus. Neužilgo paaiškinsiu kodėl.
Liko tik vienas dalykas. Filtras. Jei dabar paspausite išsaugoti,
gausite ne tik Facebook, bet visų kampanijų ataskaitą. Nes jūs
nenurodėte šaltinio, teisingai?
Tad dabar pažvelkite šiek tiek žemiau, kur parašyta Filtrai.
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Čia jums reikia nurodyti šaltinį, kuris bus įtrauktas. Kadangi tai
Facebook mokamų kampanijų ataskaita, tai mums reikia
pasirinkti šaltinis/terpė ir šalia įrašyti Facebook.

Matote, pas mane terpė yra “paid”, reiškia mokamas. Pas jus
terpė gali būti kita. Kaip sužinoti, kokia yra terpė? Lengva. Jūs ją
patys įrašysite. Prisimenate kalbėjome apie URL žymėjimą:
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Šiame įrankyje jūs turėjote pasirinkti ne tik šaltinį, bet ir terpę,
kampanijos pavadinimą ir kitus papildomus laukelius.
Taigi, norėdami pasidaryti tokią Facebook kampanijų ataskaitą,
kurią dabar darome, jūs privalote visas Facebook’e naudojamų
kampanijų nuorodas sukurti per šį įrankį.
Tada visi šie pavadinimai, kurie yra įrankyje, bus prieinami kuriant
ataskaitas. Jei to nepadarysite, negalėsite sukurti detalios
tinkintos ataskaitos.
Jei viską padarėte teisingai ir jūsų kiekviena nuoroda yra tinkamai
pažymėta, sukūrę ataskaitą turite pamatyti panašų vaizdą.

Matote visas savo kampanijas ir visą reikiamą statistiką. Mano
atveju, šioje paskyroje yra tik viena aktyvi kampanija.
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Dabar, turėdami visą informaciją, galite geriau įvertinti
Facebook’o kampanijų naudingumą jūsų verslui. Bet
nepamirškite įeiti į kiekvieną kampaniją. Vikas priklauso nuo to,
kiek turite skirtingų banerių, auditorijų ir t.t. Nes jūsų darbas rasti
geriausius. Nepasikliaukite vidurkiais.

Čia buvo tik vienos ataskaitos pavyzdys, kuri skirta tik
Facebook’o kampanijoms. Tokias ataskaitas galite kurti ir kitiems
šaltiniams. Pavyzdžiui, jei dažnai postinate savo Facebook’o
puslapyje, norite sužinoti ar žmonės spaudžia nuorodas esančias
tuose postuose.
Visų pirma, turite kiekvieną iš tų nuorodų kurti per minėtą įrankį.
Ten turėsite nurodyti kitokią terpę, kad atskirti Facebook
mokamą srautą nuo posto. Aišku, galite ir visai kitą šaltinį
nurodyti. Tai nesvarbu, svarbu, kad tai būtų atskirta ir jūs patys
žinotumėte, kaip tą padaryti.
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Dar vienas įdomus tinkintų ataskaitų privalumas, tai galimybė
sukurti apžvalgines ataskaitas. Dažniausiai jos būna skirtos
vadovams. Nes jie nori žinoti bendrą svetainės paveikslą,
nesigilinant detaliau į smulkmenas.
Mano rekomendacija jums, yra tiesiog bandyti kurti kuo daugiau
ataskaitų. “Pasižaiskite” su jomis, taip greičiau išmoksite.
Savo ruožtu paruošiau keletą ataskaitų, kurias galite tiesiog
parsisiųsti ir išsisaugoti savo Analytics paskyroje. Jei kurių nors
stulpelių nereikia, tiesiog juos ištrinkite.
AdWords kampanijų ataskaita
Srauto šaltinių apžvalga
Facebook kampanijos (šaltinis turi būti Facebook)
Įrenginiai ir naršyklės
Instrukcija: turite būti prisijungę prie savo Analytics paskyros. Kai
pamatysite pasirinkimą, rinkitės tą rodinį, kuriame norite matyti
šią ataskaitą. Paspaudus išsaugoti, iš karto matysite ataskaitą.
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6.2 Segmentai
Agreguota informacija yra bevertė. Ką turiu omeny? Pavyzdžiui,
jei aš jums pasakysiu, kad į svetainę sulaukiu milijono lankytojų.
Ar jūs man galite pasakyti ar tai yra gerai, ar blogai? Ar iš šios
informacijos įmanoma išgauti naudingų įžvalgų? Tikiuosi, jūs
atsakėte ne. Kodėl?

‣ iš kurių šaltinių ateina šie lankytojai?
‣ ar jie nauji ar grįžtantys?
‣ kiek jie laiko užsibūna svetainėje?
‣ ar naršo po svetainę?
‣ ar perka?
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Štai tokie klausimai ir panašūs jums turi kilti, kai išgirstate vieną
skaičių. Juk nežinant, kas yra tas milijonas lankytojų ir kokią
naudą tai turi jūsų verslui - kaip jūs galėsite kažką patobulinti?
Norint gauti gilesnes ir efektyvesnes įžvalgas yra naudojami
segmentai.
Kas yra segmentas, kalbant apie svetaines? Segmentas –
vartotojų dalis, išskirta pagal tam tikrą požymį ar požymius.
Kur gi slypi problema?

Manau nereikia kalbėti apie tai, kodėl jūs naudojatės vienu ar
kitų analitiniu įrankiu, kodėl jūs žiūrite į skaičius, analizuojate
informaciją. Jūs norite suprasti, kas vyksta jūsų svetainėje, jūs
norite žinoti ne tik kiek atėjo lankytojų, bet ir iš kur jie atėjo ir ar
pirko.
Bet kiek informacijos suteikia toks skaičius kaip 10 000 unikalių
lankytojų? Arba 4 000€ pajamų per mėnesį? Tai agreguota
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informacija ir ji nesuteikia jokių įžvalgų, jokios naudingos
informacijos.
Taip, kiek uždirbat per mėnesį, svarbu žinoti. Nesakau, kad tai
visai nereikšminga informacija. Tačiau, ką su ja galite daryti? Ar
nekyla tokių klausimų kaip “ar šios pajamos iš naujų vartotojų, ar
senų?” ar “koks kanalas yra pelningiausias?”. Aišku, kad kyla, juk
jūs protingi, jūs skaitot mano knygą :).
Agreguotos informacijos didžiausia bėda yra ta, kad ji slepia
įžvalgas, kurios jums būtinos, norint imtis tam tikrų veiksmų.
Segmentai padeda gauti veiksmingą informaciją – informaciją,
turinčią praktinę vertę. Nuo šiol, kai kalbėsiu apie veiksmingą
informaciją, turėsiu omeny būtent šį apibrėžimą. Nes tikslas gauti
ne tik kažkokius skaičius, bet tokią informaciją, kuri parodys ką
jums reikia daryti toliau.
Google Analytics turi segmentus ir dabar mes išmoksime juos
kurti ir panaudoti.
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6.2.1 Numatytieji Analytics segmentai
Segmentai gali būti pritaikomi beveik visoms ataskaitoms.
Numatytieji jau yra sukurti iš anksto, tai segmentai esantys po
pasirinkimu Sistema.

Nemanau, kad reikia aprašinėti kiekvieną segmentą, nes iš
pavadinimų viskas suprantama. Geriau pabandom pritaikyti kelis
segmentus ataskaitoms. Pabandykite pasižiūrėti kelis kanalus ir
juos tarpusavyje palyginti. Kadangi pas mane yra blogas, tai
pasižiūrėkime, kaip skirtingi kanalai naudojasi mano turiniu.
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Einame į Elgsena > Visi puslapiai ir pritaikome segmentus
(1)Persiuntimo srautas, (2)Natūralus srautas ir (3)Tiesioginis
srautas. Žiūrim, kas gaunasi.

Dabar jūsų standartinė ataskaita suskirstoma pagal jūsų
pasirinktus segmentus. Viršuje dar matosi kiekvieno segmento
grafikas, bet pažvelkime į šiuos skaičius. Google jums parodo
kiekvieno segmento suvestinę, o žemiau matysite atskiras
segmento statistikas kiekvienam puslapiui.
Pradėkime nuo suvestinės, ką gi ji rodo:
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1. Daugiausia puslapių peržiūri tiesioginis srautas. Kadangi pas
mane yra turinio svetainė, lankytojų įsitraukimas yra svarbus.
Įžvalga: gali būti, kad tai grįžtantys vartotojai, jau žinantys
mano blogą. Bet dar galima patikrinti ar tai tikrai grįžtantys.
Taip pat, gali būti, jog kažkur nepažymėjau savo nuorodų, tad
nematau tikrojo šaltinio.
2. Persiuntimo srautas pasižymi aukštesniu atmetimo rodikliu ir
mažiausia peržiūrėtais puslapiais. Bet jis pasižymi aukšta
puslapio verte. Greičiausiai nuorodos į mano svetainę yra ir
puslapiuose, kurie nesusiję su mano turiniu. Įžvalga: reikia
pasižiūrėti visas svetaines, iš kurių gaunu srautą, atskirti geras
nuo blogų ir pasistengti gauti daugiau srauto iš gerų.
3. Natūralus srautas yra geras, nes atveda šiek tiek
kokybiškesnius vartotojus, tai matosi iš puslapio vertės
stulpelio. Rodikliai gan panašūs į Tiesioginio srauto, gali būti,
kad Google paieškoje žmonės veda mano pavardę ar blogo
pavadinimą, kitaip tariant - brandinis srautas. Įžvalga: reikia
patikrinti paieškos konsolę dėl raktinių žodžių.
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Šį kartą segmentai padėjo man suprasti, koks yra mano srautas.
Įžvalgos gal ir nestiprios, bet aš žinau, ką daryti toliau. Vienu
atveju veiksmas iš karto aiškus, kitu atveju reikia gilintis toliau ir
ieškoti atsakymo.
Pas mane nedidelis srautas, tad ir segmentuoti giliai nereikia.
Tačiau, jei turite didelę svetainę, įžvalgų gali suteikti net ir vieno
puslapio informacija.
Kitus numatytus segmentus galite išbandyti patys, pamatysite,
kaip keičiasi jūsų suvokimas apie tam tikrus dalykus ar veiksmus
svetainėje. Tačiau, yra vienas labai svarbus, gal net svarbiausias
dalykas, kurį reikia atsiminti:
Niekada, niekada, niekada, niekada nelyginkite obuolių su
apelsinais.

Ką tai reiškia? Kai taikysite segmentus, jie visi turi būti “iš tos
pačios operos”. Negalima ataskaitai pritaikyti dviejų skirtingų
segmentų, pvz. srautas iš mobiliųjų telefonų ir natūralus srautas.
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Nors tai panašu, tačiau pirmasis segmentas kalba apie įrenginius,
tad reiktų naudoti kartu su planšetinių srautu arba su stacionarių
kompiuterių srautu. O antrasis kalba apie šaltinius, tad reiktų jį
derinti su kitais šaltiniais.
Blogiausias dalykas, kuris gali nutikti, tai blogų sprendimų
priėmimas remiantis tokių segmentų informacija.
Tad visada įsitikinkite, kad lyginat obuolius su obuoliais.

6.2.2 Tinkinti segmentai ir jų kūrimas
Jau ne kartą esu minėjęs, kad kokia bebūtų jūsų svetainė, bet ji
yra unikali. Nesvarbu, jei prekiaujate panašiomis prekėmis kaip ir
jūsų konkurentai, bet tiek svetainės išvaizda, tiek vartotojų
elgsena, tiek jūsų vykdomi marketinginiai veiksmai gali būti
skirtingi. Tad visų tokių elementų derinys ir daro jūsų svetainę
unikalia.
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O tai reiškia, kad ir segmentus turite pritaikyti tokius, kurie
geriausiai tinka jūsų svetainei. Gerai, kad ir Google tą žino, todėl
numatė galimybę kurti savo segmentus.
Bet kaip suprasti, kokius segmentus geriausia kurti? Informacijos
yra be galo daug, pasiklysti labai paprasta. Yra keli dalykai, kurie
jums padės:
1. Klauskite daug klausimų, tiek savo darbuotojų, tiek vartotojų.
Atsakymai padės suprasti, kas yra svarbu, tai padės pamatus
segmentams.
2. Prašykite savo vadovų, kad jie atskleistų tikslus. Kiekviena
svetainė turi savo tikslą, o dažnai ir ne vieną. Tad jei žinosite
koks yra tikslas, galėsite lengviau nuspręsti nuo kurio galo
pradėti.
Jei išleidžiate daug pinigų reklamai, šaltinio segmentai tampa
svarbūs. Jei perkate reklamą Facebooke ir AdWords, tai jums
svarbu žinoti, kuris kanalas pritraukia daugiausia vartotojų,
linkusių įgyvendinti jūsų tikslus.
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Užeikime į Konversijos > El. prekyba >Apžvalga. Pritaikome du
segmentus: srautas iš AdWords ir srautas iš Facebook.

Iš karto matosi skirtumai. Facebook vartotojai konvertuojasi
geriau, atlieka daugiau operacijų, bet kadangi vidutinė užsakymo
vertė maža, tai ir bendros pajamos mažos. Įžvalga: išsiaiškinti kas
per prekė ir atitinkamai pakeisti komunikavimą, kad dar labiau
padidinti užsakymus. Tuo pačiu pagalvoti, kodėl neperka kitų
prekių ir kaip tą pakeisti.
AdWords uždirba daugiau pinigų, tačiau konversijos rodiklis
žemas. Klausimas kodėl? Mes galime toliau eiti analizuoti
AdWords kampanijas ir žiūrėti koks srautas mus pasiekia. Ar tikrai
mokame už naudingus lankytojus? Tuo pat metu mes galime
aiškiai matyti, kaip paskirstyti biudžetą šiems kanalams.
Jei įžvalgų nesimato iš karto, galimi du variantai:
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1. Jums teks kasti giliau, ir ieškoti atsakymo kitose ataskaitose, o
gal koreguoti segmentą, darant jį siauresniu.
2. Jūsų sukurtas segmentas nėra tinkamas šiai ataskaitai, o gal ir
apskritai jokiai.
Nepergyvenkite, pataikyti su segmentais nėra paprasta, ypač iš
pirmo karto. Svarbiausia visada turėkite mintyse savo tikslą – ką
norite sužinoti segmentuodami vieną ar kitą ataskaitą. Ir ar tai, ką
sužinosite, bus veiksminga informacija.

6.2.3 Segmento kūrimas
Tinkintų segmentų kūrimas yra ten pat, kur ir numatytieji
segmentai. Tiesiog reikia paspausti mygtuką +Naujas
Segmentas.
Pamatysite labai daug įvairių pasirinkimų. Kairėje jūs matote
įvairias informacijos kategorijas, tai praktiškai viskas, kas yra
prieinama Google Analytics. Galite sukurti segmentą,
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naudodami bet kurį ar visus pasirinkimus. Dėl to ir sakiau, kad
informacijos yra labai daug ir galima lengvai pasiklysti.
Pasirinkus vieną iš kategorijų, per vidurį matysite segmentų
kūrimui prieinamą informaciją. O dešinėje, Google iš karto
parodys, kokia dalis vartotojų atitinka jūsų pasirinktą segmentą.
Tai yra rodoma tam, kad iškart matytumėte ar nepadarėte kokios
klaidos. Nes jeigu pasirinkote kažkokius kriterijus, o Google
parodė, kad pagal juos yra 0%, vadinasi kažkur yra klaida.
Panaršykite po visas kategorijas ir pasižiūrėkite kiek įvairių
segmentų galite sukurti. Jei jums reikia žinoti, ką vartotojai daro
atėję per Internet explorer tam tikros versijos naršyklę, spauskite
Technologija ir ten rasite reikiamus pasirinkimus.
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Minėtose kategorijose bus ne visa informacija, tad jums reikės
pasinaudoti išplėstinėmis galimybėmis. Kairėje, šiek tiek žemiau,
matote užrašą Išplėstinis. Ši vieta yra skirta kurti segmentus
pagal informaciją, kurios nėra anksčiau minėtose kategorijose.
Spauskite ten ir pabandysime ją panagrinėti. Prieš jus yra tuščios
eilutės. Čia jūs turite pasirinkti, pagal kokius kriterijus kursite
segmentą. Tarkime, jūs norite vartotojų, kurie atėjo iš Facebook.

Facebook yra šaltinis, tad visų pirma jums reikia nurodyti šaltinio
dimensiją. Pradėkite rašyti ir jums Google parinks tinkamas
dimensijas. Šiuo atveju matosi dvi ir jos praktiškai tokios pačios,

286

tik kad pirmoje po brukšnelio įrašoma ir terpė, Pvz. Google /
CPC. Jei pasirinktumėte tik Šaltinis, tuomet CPC įrašo nebūtų.
Vėliau jums reikia įrašyti reikalavimą, sakėme, kad tai srautas iš
Facebook. Tad kitoje eilutėje pradėkite rašyti.

Matote, Google ir čia supranta, ko jūs norite. Atidžiai
peržiūrėkite, kas konkrečiai įeina, jei paliksite tik žodį Facebook.
Pas mane reiktų tikslinti, nes kai kurie iš parodytų yra ne tik iš
mano Facebooko.
Jei dabar išsaugosite, gausite Facebook srauto segmentą, kurį
galite pritaikyti įvairiose ataskaitose. Tačiau, ką daryti, jei norite
dar kelių papildomų sąlygų?
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Tai gan paprasta.
Šiek tiek dešiniau turėjote pamatyti du pasirinkimus:

Čia jūs galite pasirinkti vieną iš šių variantų ir žemiau atsiras dar
viena eilutė. Tarkim aš noriu ne tik lankytojų iš Facebook, bet ir
tų, kurie kažkiek įsitraukė į mano blogą. Kaip įsitraukimo faktorių
imsiu apsilankymo gylį (peržiūrėtų puslapių skaičius per vizitą).
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Aš įvedu, kad mane domina visi vartotojai, kurie atėjo iš
Facebook IR peržiūrėjo daugiau nei 3 puslapius. Šiuo atveju
Google sujungia dvi sąlygas ir atrenka tuos, kurie atitinka jas abi.
Jei aš pasirinkčiau ARBA sąlygą, tai Google man atrinktų
žmones, atitinkančius arba vieną, arba kitą salygą. Tai reiškia, kad
aš turėsiu vartototojus, kurie atėjo iš Facebook ir į tą pačią krūvą
sumes visus, kurie peržiūrėjo daugiau nei 3 puslapius (bet
nebūtinai yra atėję iš Facebook). Kaip jau supratote, toks
segmentas yra keistokas, nes nelabai aišku, ką jis parodys. O jei
ir kažkas matysis, tai nelabai sugalvoju, kokias išvadas galima
būtų padaryti.
Tad ši vieta yra labai svarbi. Kelis kartus peržiūrėkite ir
pergalvokite savo segmentus. Patikrinkite ar jie teisingai sukurti.
Nes maža klaida čia, gali virsti didele klaida pristatant išvadas
vadovams ir paskirstant biudžetą.
Jei viską atlikote gerai, spauskite išsaugoti ir segmentas bus
pritaikytas. Beje, jūsų sukurtas segmentas lieka sąraše, tad iš
naujo jo kurti nebereikės.
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Kas toliau?
Dabar, kai žinote, kaip pasiekti veiksmingą informaciją, siūlau
pažvelgti į savo tikslus ir pabandyti sukurti reikiamus segmentus.
Nekurkite įvairių segmentų vien dėl to, kad tą padaryti galite.
Tikiu, kad dabar gali būti įdomi visokia informacija, tai kaip
naujas žaisliukas, kuriuo norisi žaisti visą dieną. Ir tai nėra blogai,
tapsite labiau įgudę, tačiau nepulkite daryti išvadų.
Jūsų segmentų kūrimas ir įžvalgos turi būti susijusios su tikslais.
Norite optimizuoti savo mokamus kanalus? Gerai. Pradėkite nuo
paprastų segmentų ir judėkite gilyn. Sustokite tik tada, kai
ataskaitoje matosi tolimesni veiksmai: sumažinti išlaidas
kampanija A, išjungti kampaniją B, įkelti daugiau raktinių žodžių į
kampaniją C.

6.3 Įspėjimai
Turėdami svetainę, jūs privalote žinoti kas vyksta. Jūs turite
pastebėti, kai sumažėja konversijos, ar padidėja srautas. Jūs
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turite pastebėti, kai kažkas neveikia svetainėje ar pakilo
atmetimo rodiklis iš tam tikrų šaltinių. Jūs turite žinoti, kurios
kampanijos veikia, kurios ne. Tai svarbu norint, kad jūsų svetainė
būtų efektyvi.
Bet ar jūs turite laiko visą dieną stebėti visas ataskaitas?
Greičiausiai, kad ne. Tikėtina, kad jūs dar kažką darote. Ar
būtumėte svetainės savininkas ar tik projektų vadovas, jūsų
darbas nesibaigia ties Analytics paskyra.
Gerai, kad yra išeitis. Google Analytics įvykių informacija. Tai
savotiškas pagalbininkas, kuris stebi nukrypimus statistikose ir jus
informuoja.

6.3.1 Kaip sukurti tinkintus įvykius?
Nors dabar Analytics paskyroje yra du tipai įvykių - automatiniai
ir tinkinti, neužilgo automatinių neliks. Ar bus kas nors vietoje jų?
Nežinau.
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Tad susikoncentruokite ties tinkintais. Jie vistiek geresni už
automatinius.
Galvokite apie įspėjimus, kaip tam tikrus automatinius
priminimus ar pranešimus, kurie jus informuoja apie tam tikrus
pokyčius svetainėje, pagal jūsų nustatytas taisykles.
Įspėjimus galite rasti prisijungę prie Analytics paskyros kairiame
meniu. Tas meniu punktas pažymėtas lempute.

Jūs galite susikurti tokius, kurie labiausiai atitinka jūsų verslo
poreikį. O geriausia dalis yra ta, jog jūs galite nusistatyti gauti
pranešimus el.paštu, įvykus jūsų sukurtam įspėjimui. Taip tikrai
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nepraleisite jokių svarbių pokyčių ir jums nereikės pastoviai
“mirkti” prie ataskaitų.

Norėdami susikurti savo įspėjimus, pasirinkite viršuje Priskirti
įspėjimai. Ten spauskite mygtuką Valdyti priskirtus įspėjimus. Jūs
pateksite į tuščią puslapį, bet nesunkiai pastebėsite raudoną
mygtuką Naujas įspėjimas. Spauskite jį. Prieš jus pasirodys
įspėjimo kūrimo pasirinkimai.

Kaip matote pasirinkimų nemažai, tad galėsite “žaisti” kiek tik
fantazija leidžia.
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Laikotarpį pasirinkite tokį, kuris atrodys logiškas tam įspėjimui.
Pvz. jūs galite norėti kas dieną stebėti pardavimus, nes žinote,
kad kasdien uždirbate 3000€, tad jei tas rodiklis nukris 50% kitą
dieną, norite gauti pranešimą apie tai išk arto. Kitiems
įspėjimams gali užtekti savaitės arba mėnesio.

Įspėjimo sąlygos irgi nėra aukštoji matematika. Jūs pasirenkate
kam taikomas įspėjimas, pvz. visam srautui, ar tik srautui iš
Facebook’o ar kito kanalo. Atminkite, kad galite susikurti ne
vieną įspėjimą, kad ir kiekvienam svarbiam savo kanalui.
Vėliau renkatės apie ką bus įspėjimas, tarkim apie pirkimus ar
pajamas, ar kitą rodiklį. Ir pasirenkate sąlygą, kada aktyvuosis
įspėjimas.
Patariu pirma viską susirašyti ant popieriaus, pvz. “noriu gauti
pranešimą el.paštu, kai mano dienos pirkimai nukris 30%”. Tada
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ateinate čia ir suvedate sąlygas. Patikėkite, nieko sudėtingo,
reikia tiesiog išbandyti.
Kai įspėjimus susikursite, juos rasite kairiame meniu suskirstytus
pagal dienos, savaitės ar mėnesio įspėjimus.

Kaip matote, iš karto iškyla įvairūs klausimai. Kodėl srautas pakilo
ar nukrito? Kodėl pardavimų yra mažiau, nei tikėtasi ir t.t. Jūs
galite iškart pereiti į ataskaitą, paspausdami mėlyną nuorodą
dešinėje. Kartais priežastys bus aiškios, kaip, tarkim, prasidėjo
reklama ar atėjo savaitgalis. Kartais reikės pasukti galvą. O gal
ten buvo tiesiog dizainerio ar programuotojo klaida?
Kaip bebūtų, jūs dabar žinosite visus pakilimus ar nukritimus. O
svarbiausia, nereikės stebėti ataskaitų, nes įspėjimus gausite
el.paštu.
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Vienas patarimas. Jei jau galite susikurti 50 įspėjimų, tai
nereiškia, kad tiek ir turite turėti. Susikurkite tuos, kurie yra
aktualūs jums. Jie turi jums padėti atsakyti į klausimus, jie turi
padėti pasiekti geresnius rezultatus, pastebėti klaidas, padėti
jums būti produktyvesniems, palengvinti analizę. Jie neturi jums
užkrauti daugiau darbo.

6.3.2 Įspėjimai, kuriuos turite turėti savo
paskyroje
1. Srauto padidėjimas
Jei ne kasdien užsukute į paskyrą, netikėtą srauto padidėjimą ne
iš karto pastebėsite. Tai gali būti ir atsitiktinumas. O kas, jeigu tai
papildomas šaltinis, kurį jums reikia išnaudoti akimirksniu. Galbūt
tai straipsnis, galbūt žmonės pradėjo dalintis jūsų postu, o gal
kažkas įsidėjo jūsų nuorodą. Kuo anksčiau sužinosite, kodėl
padidėjo srautas, tuo efektyviau galėsite tai išnaudoti.
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Štai kaip atrodo toks įspėjimas:
‣

Laikotarpis: diena

‣

Taikoma: visam srautui

‣

Įspėti, kai: seansai

‣

Sąlyga: % padidėja daugiau nei

‣

Vertė: 30% (procentas priklauo nuo jūsų srauto
pastovumo)

‣

Palyginti su: ta pati praeitos savaites diena
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2. Tikslų įgyvendinimo padidėjimas
Tikslai yra svarbiausia jūsų paskyros dalis, tad tikrai norite žinoti
apie juos kuo daugiau. Ypač jei yra staigus padidėjimas arba
sumažėjimas.

‣

Laikotarpis: diena

‣

Taikoma: visam srautui

‣

Įspėti, kai: pasirinkite savo tikslą (galite susikurti
įspėjimą visiems savo tikslams)

‣

Sąlyga: % padidėja daugiau nei

‣

Vertė: 20% (vėlgi priklauso nuo pastovumo)

‣

Palyginti su: ta pati praeitos savaitės diena
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3. Tikslų įgyvendinimo sumažėjimas
Jei turite įspėjimą padidėjimui, reikia turėti ir sumažėjimui.
Staigus sumažėjimas gali reikšti problemą konversijos kelyje. Gal
forma nebeveikia, o gal puslapis, kuriame yra forma. Bet kokiu
atveju, jūs norite žinoti, kada įvyko sumažėjimas ir kodėl.
Įspėjimas panašus į ankstesnį, tiesiog pasirinkite sumažėjimo
sąlygą.

‣

Laikotarpis: diena

‣

Taikoma: visam srautui

‣

Įspėti, kai: pasirinkite savo tikslą (galite susikurti
įspėjimą visiems savo tikslams)

‣

Sąlyga: % sumažėja daugiau nei

‣

Vertė: 20% (vėlgi priklauso nuo pastovumo)

‣

Palyginti su: ta pati praeitos savaitės diena

299

4. Įspėjimas apie srauto nebuvimą
Manau norėtumėte žinoti, jei staiga nustojo veikti svetainė. Šis
įspėjimas padės jums “nepramiegoti”.

‣

Laikotarpis: diena

‣

Taikoma: visam srautui

‣

Įspėti, kai: seansai

‣

Sąlyga: yra mažiau nei

‣

Vertė: 1

300

5. Srauto (arba konversijų) padidėjimas/sumažėjimas iš
konkretaus šaltinio
Jei turite kelis pagrindinius srauto ar konversijų šaltinius, vertėtų
sukurti įspejimus ir jiems. Tai svarbu, nes jei turite du svarbiausius
šaltinius, kurie generuoja didžiausią dalį pajamų, jūsų tikslas
pasirūpinti nepriekaištingu šių šaltinių veikimu.
Vietoj pirkimų galite pasirinkti seansus ar kitą rodiklį, kuris yra
aktualus jūsų svetainei.

‣

Laikotarpis: diena

‣

Taikoma: šaltinis
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‣

Vertė: google (arba kitas šaltinis)

‣

Įspėti, kai: pirkimai

‣

Sąlyga: yra mažiau nei

‣

Vertė: 5 (vertė priklausys nuo jūsų vidurkio)

6. Konversijų padidėjimas iš el.pašto
Manau daug kas siunčia naujienlaiškius, vieni rečiau kiti dažniau.
Ne paslaptis, kad el.paštas yra vienas iš geriausiai
besikonvertuojančių kanalų. Todėl yra svarbu žinoti, kada ir koks
naujienlaiškis buvo atsakingas už konversijų padidėjimą. Kai
sakau padidėjimą, daugiau omeny turiu viršijantį lūkesčius
padidėjimą.
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‣

Laikotarpis: diena

‣

Taikoma: šaltinis (arba kampanija)

‣

Įspėti, kai: pajamos (arba kiti tikslai)

‣

Sąlyga: % padidėja daugiau nei

‣

Vertė: 30% (vėlgi priklauso nuo pastovumo)

Kaip matote, įspėjimai gali būti įvairūs. Svarbiausia juos pasirinkti
pagal savo svetainę ir jos tikslus, kitaip tiesiog žiūrėsite į skaičius,
kurie neatneš jokios pridėtinės vertės, o jūs apsikrausite
papildomu darbu.
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6.4 Anotacijos
Ar esate kada žiūrėję į ataskaitą ir pastebėjote kokio nors rodiklio
pakilimą, bet nelabai žinote, kas galėjo tam padaryti įtaką?

Jei ne, tada tikrai tokia diena ateis. Tokie šuoliai yra įprastinis
dalykas ir jų priežastys gali būti labai įvairios. Dalį priežasčių jūs
greičiausiai žinosite, nes tai gali būti ir naujos kampanijos
paleidimas, puslapio atnaujinimas, akcija ir t.t.
Bet jūs tikrai neprisiminsite visų dalykų, kuriuos darėte metų
bėgyje. Tad jei norėsite palyginti duomenis metų bėgyje, arba
du mėnesius tarpusavyje ir ten matysite šuolius, jums kils
klausimas, kodėl tai įvyko?
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Kad nepasimestumėte visuose savo kampanijose ir kituose
veiksmuose, jūs galite pažymėti kiekvieną iš jų Analytics
ataskaitose.
Atsidarykite bet kokią ataskaitą. Iš karto po grafiku, ten kur
dienos, per vidurį turite pamatyti tokį trikampį. Žemiau
pažymėjau jį skaičiumi 1. Paspauskite ant jo.

Čia galite pasirinkti dieną ir įrašyti, ką tuo metu padarėte: nauja
email kampanija, nauja FB kampanija, akcija visoms prekėms ir
t.t.
Jei tvarkingai viską žymėsite, niekada nekils klausimų kas įvyko
vieną ar kitą dieną.
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Žemiau matote, kaip atrodys jūsų pažymėta informacija.
Paspaudus ant jų, matysite, kas konkrečiai buvo daryta.

Dabar nesvarbu ar jūs ar kažkas kitas analizuos jūsų duomenis,
visa informacija bus matoma ir nereikės spėlioti, kas galėjo lemti
pokyčius.
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Pabaigai
Google Analytics yra tikrai svarbus ir įdomus įrankis. Aš
neįsivaizduoju svetainės be jo suteikiamos informacijos. Kaip
minėjau, jūs galite naudoti visai kitą įrankį, ir jeigų jūsų svetainė
stipriai išaugs, tą daryti bus privalu. Tačiau dabar jums užteks ir
šio.
Kažkada išgirdau tokią taisyklę “90% žmonės, 10% įrankiai”. Ji
būtent ir skirta visiems internetinių svetainių įrankiams, nes labai
nemaža dalis verslo savininkų mano, kad vien tik įrankio turėjimas
išsprendžia problemas. Taip nėra. Žmonės sprendžia jas ir
žmonės analizuoja svetainę ir teikia išvadas. Juk plaktukas pats
vinių neįkals.
Jums nebūtina tapti profesionalais analizuojant svetainę. Bet
jums reikia žinoti pagrindus ir tikiuosi, kad po šios knygos žinote
tikrai daugiau. O jeigu jau radote, ką galite pagerinti svetainėje,
tai išvis super.
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Kaip sakoma “tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno
žingsnio”, tad tikiuosi aš bent kiek padėjau jį žengti.
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