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Gigant z Doliny Krzemowej, w ramach zestawu narzędzi Google Analytics 
360 Suite, proponuje rozbudowę trzech dobrze znanych produktów oraz 
trzy zupełne nowości. Stworzenie swoistego centrum dowodzenia dla mar-
keterów było tylko kwestią czasu. Google stawia przede wszystkim na inte-
grację danych oraz płynność w przepływie informacji, co w połączeniu z ła-
twością obsługi narzędzia daje w efekcie rozwiązanie idealne. 

360 Suite, to komplementarny zestaw produktów, od raportowania przez 
wizualizację po optymalizację konwersji i budżetów reklamowych. Rozwią-
zanie klasy enterprise zapewnia integrację i swobodny dostęp do wszyst-
kich narzędzi, z poziomu jednego panelu. Ekosystem analityczny zbudowa-
ny na solidnych fundamentach sprawdzonych rozwiązań ma szansę zre-
wolucjonizować w najbliższym czasie branżę marketingu internetowego. 
Oficjalna polityka cenowa na ten moment nie jest znana, ale warto zapo-
znać się z możliwościami, jakie oferuje technologia 6 w 1. Poniżej prezen-
tujemy opis produktów wchodzących w skład  Google Analytics 360 Suite.

 

Narzędzie doskonale znane dotychczas pod nazwą Google Analytics Premium. Płatna 
wersja najpopularniejszej platformy analitycznej w branży marketingu internetowego, 
to flagowy produkt amerykańskiego dostawcy. Do tej pory narzędzie reklamowało się 
m.in. zniwelowaniem problemu próbkowania danych oraz modelem atrybucji data 
driven. Oczywiście zmiana nazwy to nie koniec. Google zapowiedział, dalsze udosko-
nalanie i wzbogacanie produktu o nowe raporty i funkcjonalności. Najbliższe miesiące 
z pewnością będą trzymały w napięciu.

Google Analytics 360
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Świeża odsłona popularnego rozwiązania do zarządzania skryptami w obrębie witry-
ny. Pozycja obowiązkowa w codziennej pracy każdego marketera. W przeciwieństwie 
do tradycyjnej wersji, użytkownicy Tag Manager 360 mają zapewnione techniczne 
wsparcie Google. Technologia umożliwia szybkie wprowadzanie zmian bez angażowa-
nia programistów oraz doskonały wgląd w zawartość strony pod kątem skryptów na-
rzędzi zewnętrznych. Nie mogło go zabraknąć w zaprezentowanej szóstce.

Google Tag Manager 360

Narzędzie znane wcześniej pod nazwą Adometry. Technologia służąca do modelowa-
nia atrybucji w oparciu o faktyczne zachowania zakupowe użytkowników, pozwala na 
świadome zarządzanie budżetami reklamowymi zarówno online jak i offline. Attribu-
tion 360 unifikuje i poddaje analizie skuteczność wszystkich wykorzystywanych kana-
łów przekazu (włączając działania TV), celem utworzenia najdokładniej dopasowanego 
modelu atrybucji konwersji.

Google Attribution 360

Raportowanie, spersonalizowana wizualizacja oraz udostępnianie przygotowanych 
materiałów, z wykorzystaniem jednego narzędzia. Data Studio zapewnia integrację 
danych ze wszystkich produktów wchodzących w skład pakietu 360, co w połączeniu 
z metodą drag & drop umożliwia nie tylko proste konfigurowanie zwykłych dashbor-
dów, ale opowiadanie niezwykłych historii w oparciu o dane. Na dodatek, udostępnia-
nie raportów wykorzystuje identyczną, niezwykle przyjazną technologię co popularne 
Docs’y. Zaburzony przepływ informacji pomiędzy różnymi działami w firmie, to już 
tylko historia.

Google Data Studio 360 NOWOŚĆ, BETA
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Doskonałe dopełnienie analityki 360 w postaci narzędzia do optymalizacji konwersji 
oraz co istotniejsze, personalizacji treści strony w trybie ciągłym. Przeprowadzanie 
testów A/B w obrębie witryny pozwala na lepsze zrozumienie, a wręcz poznanie po-
strzegania sposobu prezentowanych treści przez naszych użytkowników. Wychwytywa-
nie czułych punktów (tzw. wąskich gardeł) na ścieżce do konwersji, to zadanie niezwy-
kle subtelne i niełatwe. Świadome zaplanowanie testowanej hipotezy w oparciu o 
pełne, przekrojowe dane oraz idealnie dobrany przekaz z pewnością zaowocują efek-
tami.

Google Optimize 360

Platforma do zarządzania danymi (DMP), zintegrowana z Google AdWords oraz 
Double Click, ale też z innymi dostawcami technologii reklamowych oraz systemami 
CRM. Zapewnia doskonały wgląd w zachowania użytkowników. Poznanie niemalże na 
wylot docelowych odbiorców przekazu, to klucz do sukcesu każdego marketera. Z 
jednej strony, selekcja grupy najbardziej wartościowych użytkowników, z drugiej 
strony skupienie na konkretnych jednostkach i kierowanie do nich specjalnego przeka-
zu. Narzędzie stworzone do czerpania korzyści biznesowych.  

Google Audiance Center 360 NOWOŚĆ, BETA

NOWOŚĆ, BETA
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