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Performance Max
Wat? Hoe? Waar? Wanneer? Waarom?
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Lore Van Besien
info@adspecialist.be

@lorevanbesien

Google Ads & Google Analytics Expert
Consultancy, Audit & Trainings
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Nieuw campagnetype: Performance Max
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Één campagne met toegang tot het hele Google Ads bereik

Advertentiedoel => Conversies
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Belofte van Google betreffende Performance Max
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Smart Shopping & Local Campaigns verdwijnen
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Van Smart Shopping naar Performance Max
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Bijzonderheden van Performance Max

Je kan het best vergelijken met een Smart Shopping Campagne maar:

○ Uitgebreidere advertentieplaatsingen -> Google Discover, Google Maps etc.

○ Gedetailleerdere targeting mogelijk adhv ‘assets’

○ Ook mogelijk met CSS Partner feed of ander type feed (non shopping)

○ In principe ook zonder feed mogelijk
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‘Asset groups’ ipv Advertentiegroepen

Ook aparte doelgroep targeting per ‘asset group’
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Beste presterende combinaties (soort ‘responsive ads’)
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Nieuw: automatische video creatie
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Voorbeeld van een automatische video

http://www.youtube.com/watch?v=Wo1gsdY0AKU
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Inzichten in de prestaties van de campagne
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Echte campagne data voor Performance Max

+1100%

Nieuw

-50%

-10%

+1200%

-49%

Nieuw

-11%
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Enkele laatste ‘learnings’

● Performance Max lijkt beloftes na te komen als verbeterde vervanger van 
Smart Shopping

● Werkt vooral goed ter vervanging van grote, always-on of langlopende 
campagnes, met veel product listings

● Geen minimum budget vereist

● Fijne ervaring met ‘assets’, alleen veel manueel werk

● Non-feed based campaigns: even afwachten, mixed results

● Minder goede ervaring qua Performance voor tijdelijke ‘boost’ campagnes

○ Maar deze campagne is echter wel heel snel opgezet :-)
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Nog een aantal extra tips ‘uit ervaring’

● Bij Performance Max kan je ook extensies toevoegen, gebruik die! 

● Elke kop en beschrijving moet uniek zijn, anders ziet de video er raar uit

● Doelgroep targeting: 1 grote mega doelgroep per assets group werkt prima

● Final URL expansion: niet aan te raden bij de start 

● Afbeeldingen:  minstens 1 foto per formaat voorzien, zodat je foto’s 
getoond kunnen worden bij elk advertentietype (3 formaten)
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Belofte van Google betreffende Performance Max
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VRAGEN ?
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BEDANKT !


