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● 10+ години опит в дигиталния маркетинг

● 25+ години продажбен опит в различни 

компании и индустрии

● Фокусиран в осигуряването на точни, верни 

и надеждни данни и анализи за управление 

и оптимизация на рекламата



Темите Google Analytics 4
Специфики, Предимства, Недостатъци

Планиране на имплементацията

Google Ads
Performance Max кампании – Практически 

съвети

Enhanced Conversion Tracking –

Казуси в рапортуването им
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Общо впечатление

Впечатления от GA4:

o Ориентиран към по-големи бизнеси – изисква знания и експертиза за 

конфигуриране и правилна работа с него

o Дава повече препоръки и по-малко сурови данни на ниво UI

o Липсват познати UI функционалности

o Няма лесна миграция на GA3 данните

o Няма как удобно да се сравняват данни от GA3 и GA4

01.07.2023г. – Край на Universal Analytics (GA3)



Нов начин на събиране на 
данните

o Customer centric – обединява данните от WEB и APP

o Активностите се измерва чрез Events:

• Автоматично събирани (WEB): page_view, click, file_download, scroll, video engagement

и др.

• Препоръчани: напр. eCommerce събития: add_to_cart, begin_checkout, purchase и др.

• Custom – имате възможност да създавате собствени събития

o Полезната информация се подава под формата на Event parameters, 

добавени към конкретен Event





Фокус на измерване

o Фокусът на измерване се премества от Sessions и Visits към Events

o Различно дефиниране на сесиите и измерване чрез естимация на уникалните 

Sessions IDs

o Различно дефиниране на Custom дименсии и метрики - не се подават директно, 

дефинират се в UI

o Може да използва статистическо моделиране за да замести бисквитките  

o Данните се обработват до 72 часа след подаване им (late hits), в GA3 – до 4 часа 

от края на измервания ден



Защо Ви засяга?

o На 30.06.2023г. GA3 спира обработката на данните

o Тъй като данните в GA3 и GA4 са с различен формат, трябва много преди това да 

сте мигрирали към GA4, за да си осигурите достатъчно данни назад, за да може 

да правите типовите сравнение – напр. Year-on-year

o Необходимо е и време, за да свикнете с новия UI и начин на работа с данните.

o GAds дава добра карма, ако сте мигрирали към GA4. 

Ако все още не сте мигрирали, значи сте закъснели!



Предимства

o Cross-platform измерване на потребителската 

активност

o Измерване без бисквитки

o Подобрен набор от User engagement метрики, 

вместо Bounce rate

o Повече Custom dimensions & Metrics (50 срещу  25)

o Възможност за персонализиране на „стандартните“ 

UI отчети

o Гъвкаво създаване на custom отчети (меню 

Explorations), достъп до Template Gallery

o По-голям фокус върху User journey 

o Предвижда потребителските действия чрез 

predictive metrics. 

o Изчислява User LTV и свързани с него 

сегменти/кохорти

o Повече възможност за създаване/експорт на 

интересни аудитории 

o Възможност за създаване на по-комплексни 

конверсии (вместо лимитираните Goals)

o Подобрени настройки за User Privacy (IP 

анонимизиране, работа без бисквитки) 

o Безплатен експорт на суровите данни в BigQuery



Липсващи 
функционалности

o Не се поддържат Views

o Силно лимитирани възможности на филтрите 

o Ограничения на Custom dimensions

o Липсващи готови отчети 

o Не поддържа автоматизации

o Няма Custom Channel Grouping

o Моделирането на потребителското поведение като инструмент за 

измерване създава казуси с атрибутирането на конверсиите по канали

o Непълна документация



Заключения

Несъвместимост между GA3 и GA4 данните  Професионално планиране и контрол на 

миграцията 

Невъзможен експорт на GA3 данните  Максимално бърза миграция към GA4

Разбиране на GA4 данните  Обучение на екипите

Създаване и работа с Explorations  Know-how за създаване на custom отчети, според 

бизнес спецификата и наличните данни

Използване на AI за Explorations/Аудитории  Увеличена нужда от качествени входни 

данни и акуратност на събирането им



Планиране на 
миграцията

Етап 1 – Дискусия с DEV екипа Ви как ще бъдат подавани данните – през GTM/dataLayer или 

през gtag.js

Етап 2 – Дефиниране и документиране на Custom събития и специфичните Event parameters

Етап 3 – Имплементация и валидиране на front-end подаването на данните (GTM/gtag.js)

Етап 4 – Валидиране на данните в GA4 и сравнение с тези от GA3

Етап 4.1 – Валидиране на данните в BigQuery, ако има ресурс за това

Етап 5 – Намиране на разликите между GA4 и GA3 и причините за тях. Анализ дали са 

очакваните или девиация, поради грешно събиране

Етап 6 – Създаване на Explorations, Конверсии и Аудитории и обучение на екипите
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o Нов тип кампания, даваща достъп на рекламодателите до целия GAds

инвентар на едно място

o Изцяло ориентирана към конверсиона цел, чрез Smart Bidding

o Използва Google AI за да дефинира комбинациите от бидинг, криейтиви, 

плейсмънти

o Минимален контрол върху настройките й

o Работи с „Insights” вместо с “Data” 

o Силно налагана от екипа на Google, и най-вероятно – получаваща бонус в 

представянето си

o Най-подходяща за eCommerce бизнеси с големи продуктови каталози

Описание



o Липса на данни за Search queries

o Смесва брандови и небрандови ключови думи  Лоша практика за анализ 

на реалния й принос за Вашия бизнес

Към момента единствено Google представител може да добави негативни 

ключови думи, което препоръчваме да направите. 

Използвайте две отделни кампании от този тип, ако искате да ги тествате за 

брандови трафик (по-логична за бранд protect e bidding стратегията Target 

Impression Share)

o По подразбиране използва за Landing pages различни URL от сайта Ви. 

Което води до интересни резултати:

Казуси



Резултати, Резултати, Резултати

100% Конверсия!!!!
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o Подаване на first party (осигурени от Вас) потребителски данни към Google Ads

o За да подобрите идентифицирането на online и offline конверсиите с оглед 

промените в третирането на измерването от браузъри и OS

o Включва подаване на данни като: мейл, телефони, имена, държава, град, адрес 

и пр.

o В над 95% от случаите – без необходимото потребителско съгласие, което е 

изцяло Ваша отговорност

Описание





o Логиката за анализ на подаваните first-party данни не е прецизна и връща 

неадекватни предупреждения:

Казус







Проверете имплементацията. 

Ако всичко е наред в GTM/Google Chrome Extension, както описахме, 

игнорирайте предупрежденията. 

Потвърдено е неколкократно с Google Ads техническия екип, за 

различни клиенти



Благодаря за
Търпението!

+359 889 454447       blago@idconsult.bg

За контакти с нас:

www.digital4plovdiv.com www.idconsult.bg 


