12.11.17

FILTRY SŁUŻĄ DO:

GOOGLE ANALYTICS
PRZEGLĄDANIE I FILTROWANIE DANYCH

• Wykluczania danych
• Uwzględniania danych
• Zmiany wyglądu danych w raportach
• Przekształcania danych pod kątem potrzeb firmy

WARUNKI

FILTROWANIE

• Warunek spełniony = wykonanie akcji

• Na poziomie KONTA

• Warunek niespełniony = brak akcji

• Na poziomie WIDOKU

KATEGORIE FILTRÓW

FILTROWANIE

• Predefiniowane

• Wybór pola filtru

• Niestandardowe

• Określanie warunku
• Jakie działanie ma być wykonane
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WYKLUCZENIE WEWNĘTRZNYCH WIZYT

Wyklucz dane z różnych adresów IP

ZNAKI WYRAŻEŃ REGULARNYCH

WYKLUCZENIE DANYCH Z ADRESÓW IP

WYKLUCZENIE DANYCH Z ADRESÓW IP

WYKLUCZENIE DANYCH Z ADRESÓW IP

Filtr niestandardowy
• Wyklucz: od 157.112.10.1 do 157.112.10.5
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UWAGA!

MAŁE LITERY W ADRESACH

• Filtry nie są stosowane wstecznie do danych

• zmień adresy URL:
• /Index.html
• /index.html
• /INDEX.html

na małe litery

MAŁE LITERY W ADRESACH

UWAGA!
• Filtry stosowane są w kolejności występowania
w ustawieniach
• Kolejność ma znaczenie

UWAGA!
• Filtry sprawdzamy na widoku testowym na poziomie
WIDOKU

Pokaż dane z Polski, Niemiec i Hiszpanii
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DANE DLA DWÓCH WARUNKÓW – FLIRT UWZGLĘDNIAJĄCY

Uwzględnij host ekonom.ug.edu.pl

Uwzględnij ruch z kampanii PROMOCJA

Wyszukaj ciągi: ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/
index.html?lang=pl&ao=plany_zajec_ns lub
ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?
lang=pl&ao=ii_stopien_
i zastąp: ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/

JAKI CEL MA TWOJA WITRYNA?

CELE I SEGMENTY
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JAKI CEL MA TWOJA WITRYNA?
Cel

Google Analytics

wizerunkowy

n
n

liczba odwiedzin
liczba nowych użytkowników

zwiększenie zakupów

n
n

liczba konwersji celu
procent porzuceń ścieżki zakupowej

n
n
n

procent powracających użytkowników
średni czas na stronie
liczba stron/odwiedziny

rozpowszechnienie oferty

n

liczba pobrań katalogów, prezentacji ofertowych itp.

zdobycie kontaktów/leadów

n

liczba wypełnionych formularzy

zbudowanie lojalności użytkowników

zwiększenie dochodów ze strony

JAKI CEL MA TWOJA WITRYNA?
Cel biznesowy

zwiększenie zysku
ze strony

Pożądane
zachowanie

Wskaźnik
sukcesu

Wartość docelowa

większa liczba
zakupów

liczba transakcji

130/mies.

zakupy za większą
kwotę

średnia wartość
transakcji

400 zł

przejście przez
proces zakupowy

współczynnik
konwersji ścieżki

80%

liczba konwersji (zakupów)
średnia wartość zakupu
n współczynnik konwersji celu/współczynnik konwersji
e-commerce
n
n

JAKI CEL MA TWOJA WITRYNA?

TYPY CELÓW

20 celów na poziomie widoków

• Miejsce docelowe
• Czas trwania
• Liczba stron/ekranów na sesję
• Zdarzenie

CEL – MIEJSCE DOCELOWE

CELE BIZNESOWE
• Proszę przejrzeć cele na koncie demonstracyjnym
• Utwórz trzy własne cele biznesowe swojej witryny,
w tym co najmniej jeden ze ścieżką do celu – zadanie
grupowe
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CELE - PRZEGLĄD

SEGMENTY
• Zdefiniuj dwa własne segmenty do przeglądania danych
– zadanie indywidualne

ODBIORCY

RAPORTY
Przeglądanie

NOWI A POWRACAJĄCY

ODBIORCY
• wysoka liczba nowych użytkowników wskazuje na
sukces w przyciąganiu ruchu do witryny
• przewaga powracających oznacza, że treść witryny jest
wystarczająco atrakcyjna, by użytkownicy do niej
wracali
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Ile odwiedzin sklep Google odnotował
od 1 czerwca 2017?

Jak sytuacja wyglądała w porównaniu do tego
samego okresu rok wcześniej?

ODBIORCY
• Porównaj liczbę użytkowników ze wskaźnikiem
odrzuceń
• Co z tego wynika?

Kiedy średni czas odwiedzin był najdłuższy?
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ŚREDNI CZAS ODWIEDZIN
Czy średni czas odwiedzin był skorelowany
z liczbą odsłon?

CZĘSTOTLIWOŚĆ WIZYT

ODBIORCY

CZĘSTOTLIWOŚĆ A PORZUCONE SESJE

• wysoka liczba wielokrotnych odwiedzin może
wskazywać na dobry współczynnik utrzymania
klientów/użytkowników
• może też być też sygnałem, że strona jest
niezrozumiała lub powoduje błędy użytkowników
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WIEK
W jakim wieku byli polscy użytkownicy
korzystający z tabletów?

WIEK

WIEK

WIEK
W jakim wieku byli polscy użytkownicy z ruchu
płatnego, bezpłatnego i wyszukiwarek?
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WIEK
W jakim wieku byli użytkownicy z Polski,
korzystający z tabletów?

W jakim wieku były kobiety, które dokonały
powyżej 300 transakcji?

W jakim wieku były kobiety, które dokonały
powyżej 300 transakcji z podziałem na
powracających i korzystających z komórek?

PŁEĆ
Na jakie strony użytkownicy najczęściej
wchodzili i z których stron najczęściej
wychodzili?
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RAPORT NIESTANDARDOWY
• Raport zawiera dwie karty: strony wejścia i wyjścia
• Dane dotyczące: sesji, % nowych sesji, średni czas sesji,
współczynnik odrzuceń, użytkowników i powracających
• Wymiar: strony wejścia i strony wyjścia
• Dane dotyczące użytkowników z Polski

ZAANGAŻOWANIE

ZAANGAŻOWANIE

Która grupa klientów – nowi czy powracający
– dominowała w liczbie odsłon w sesjach
powyżej 30 min?

ZAANGAŻOWANIE

ZMIANA CZASU TRWANIA SESJI

• Sporządź raport na podstawie próbkowania danych
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ZAANGAŻOWANIE
• Jak wiele stron przeglądali użytkownicy?
Podaj ranking do 5 pozycji

Kto jest największym dostawcą usług
internetowych w Polsce wśród wszystkich
użytkowników i powracających?

• 1,2,3,4,20+

Jaki udział procentowy wśród wszystkich
polskich dostawców usług miał Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu ?

SIEĆ
• Dodaj komentarz do wykresu

12

12.11.17

Czy warto budować znajomość marki w Rosji
czy inwestować w lojalność?

Jak z jakiego regionu?

Jak w okresie 1 czerwca – x listopada 2017
kształtował się współczynnik odrzuceń
z wejść bezpośrednich i wyszukiwania
bezpłatnego?

ŹRÓDŁO/MEDIUM
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Jaki udział w ruchu ogółem miał ruch
z wyszukiwarki bing i linkedin?
Uwzględnij wyniki na wykresie.

Jak z jakich polskich miast pochodzi grupa
docelowa sklepu Google?

Jak z jakiego regionu?
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Jakie były trzy miasta w Polsce,
z których pochodziła największa liczba
odwiedzających?

W których miastach przeglądano najwięcej
stron?

Jaki udział we wszystkich odwiedzinach na
generowały trzy najbardziej popularne
przeglądarki?
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A skąd tam Safarii?

Czy rozdzielczość ekranu użytkownika
determinowała jakość wizyty?

Czy rok 2017 można nazwać rokiem mobile?
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Ile odwiedzin na stronie pochodzi z social media?
Które z treści są najpopularniejsze i najchętniej
udostępniane przez internautów?

Jak z jakiego regionu?

W jaki sposób użytkownicy różnych społecznościówek
korzystają z witryny?
Jaką wartość biznesową mają dla strony wizyty
z social media?
Na których portalach społecznościowych internauci
dzielą się treściami i dyskutują o nich?

Jak z jakiego regionu?

Jak z jakiego regionu?

Jak z jakiego regionu?

Jak z jakiego regionu?
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Jak z jakiego regionu?

Jak z jakiego regionu?

Jak z jakiego regionu?
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