
Ce poți face în Facebook Ads
pentru a diminua efectele IOS 14?
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Cuprins
1.Verificarea domeniul în Facebook
Business Manager

2. Definește prioritățile în maxim 8
evenimente de conversie per domeniu

3. Actualizarea conversiilor API  

4. Anticiparea schimbărilor din Attribution
Windows și actualizarea regulilor
automate, dacă este nevoie

5. Identificarea strategiei de optimizare a
campaniei care să permită testări ca o
alternativă a Audience Options sau
Bidding Strategies 

6. Despre reclamele în aplicații 

2021

02

2021

02



 

După cum am văzut studiul realizat
de către cei de la Flurry Analytics,
situația nu este prea roz. Doar 13%
din utilizatorii IOS 14 și-au dat
acordul pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal. 

Tocmai de aceea, cei de la Facebook
și agențiile de publicitate au venit cu
6 soluții, pași, acțiuni pe care fiecare
dintre cei care aleg drept canal de
publicitate, Facebook Ads, ar trebui
să le cunoască și să le aplice.
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Pasul 1:

Verificarea domeniul în Facebook
Business Manager
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Dacă un domeniu are evenimente
deținute de mai multe conturi de
Business Manager sau de
publicitate, atunci unul dintre
acestea trebuie să verifice
domeniul pentru a putea configura
evenimentele.

Totuși, recomandăm ca toate
conturile să-și verifice propriul
domeniu folosind pașii din
Business Manager. Așa va fi sigur
că nici în viitorul apropiat dar nici
în viitorul îndepărtat nu va exista
nicio problemă cu evenimentele de
conversie din domeniul respectiv.



Pasul 2:
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Definește prioritățile
în maxim 8
evenimente de
conversie per
domeniu
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Campaniile care utilizează mai mult de 8 evenimente de conversie per domeniu
pentru optimizare sau raportare trebuie să facă anumite modificări deoarece
doar 8 mai sunt permise. 
Specialiști o să creeze un plan de acțiune pentru a stabili cum să lucreze cu 8
evenimente de conversie per domeniu. 

Noi recomandăm identificarea celeor mai importante 8 evenimente și apoi
identificarea situației în care trebuie aduse modificări campaniei sau strategiei
de măsurare.

Revizuirea și actualizarea priorităților sunt foarte importante, astfel încât 8
evenimente să aducă randamentul maxim. 

Inițial, fiecare domeniu cu un eveniment de conversie existent, va fi auto
configurat la 8 evenimente de conversie bazat pe cheltuielile pe campanii din
ultimele 28 de zile.

Companiile trebuie să ia atitudine și să facă schimbări în Events Manager. 
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Actualizarea
conversiilor API 

Pasul  3:
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Dacă ai ales să folosești app events API trebuie să te asiguri că reclamele sunt
compatibile și suportă versiunea SKANetwork de la Apple. 
Setările necesare pentru SKANetwork se pot realiza din Events Managers în
Customs. 

Următorul pas este setarea schemei de configurare a evenimentelor pentru a rula
campaniile de optimizare a evenimentelor aplicației și de optimizare a valorilor.

Iar un al treilea pas, este includerea mesajului pop-up care să informeze
utilizatorul legat de folosirea datelor cu caracter personal. 

Atenție! 

Dacă tracking-ul nu a fost realizat corect, Facebook nu va lua în considerare
evenimentele. Acest lucru duce la o scădere a conversiilor sau la pauzarea unor
reclame ba chiar la neafisarea acestora pe anumite dispozitive. 



Pasul 4:

Anticiparea schimbărilor
din Attribution Windows
și actualizarea regulilor
automate, dacă este
nevoie

2021

10



2021

11

Marketerii care utilizează atribuirea de
28 de zile și/ sau regulile automate ar
trebui să știe că: 

Este necesară folosirea Comparing
Windows pentru a compara conversiile
atribuite anunțurilor în diferite
Attribution Windows. Asta ajută la
anticiparea cu mai multă precizie a
oricărei schimbări în Reported
Conversions ca rezultat la modificarea
atribuirii la 7 zile.

Exportarea istoricului de date din
atribuirea de 28 de zile este esențială. 

De asemenea, trebuie salvat acel istoric
care va fi în continuare accesibil din Ads
Insights API.



Pasul 5:
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Identificarea strategiei de optimizare a
campaniei care să permită testări ca o
alternativă a Audience Options sau
Bidding Strategies 
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Începem cu identificarea strategiei și
aici vorbim de: tipurile de licitație și
sumele, definirea audiențelor sau
optimizarea evenimentelor. Acestea
vor trebui să fie testate pentru a
obține rezultatele dorite.



În cazul în care
dorești reclame în
aplicații
Iată ce recomandă
specialiștii:

Pasul 6:
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Noi ne-am gândit că cea mai bună variantă
este să luam în considerare crearea
separată de campanii de instalare pentru
aplicațiile destinate smartphone-urilor
iphone, IOS 14. 

O reclamă pentru aplicație este permisă
doar o dată pe fiecare cont, 9 campanii și 5
adset pe fiecare campanie.

Actualizearea Facebook SDK pentru IOS
V8.0 sau mai mare V9 dacă se folosește
Facebook Login, de asemenea sunt idei
foarte bune.

De asemenea, campania trebuie optimizată
pentru App Events, Value & Mobile App
Installs pentru Automated App Ads. 
Aceasta se poate realiza din Conversion
Schema în Events Manager.
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Adresează-ne întrebările tale aici: 

contact@proclick.eu proclick_eu
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Get PPC
With Us
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We'd love to

work with you.

Telefon:

Email

Website

40 365 730 267

contact@proclick.eu

https://www.proclick.eu


