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ÚVOD

Čo je to program
Google Partners?
Program Google Partners poskytuje spoločnostiam a profesionálom v oblasti online
marketingu zdroje, školenie a podporu na to, aby boli inzerenti úspešnejší v online sfére.
Agentúry získavajú prístup k rôznym výhodám vrátane bezplatných testov a certifikácií
v oblasti produktov, školiacich podujatí, propagačných ponúk a odmien, ako aj spájanie
sa s profesionálmi a iné užitočné nástroje.
Členovia programu Google Partners by sa mali snažiť o získanie certifikátu Google
Partner.
V tejto príručke získajú agentúry informácie o výhodách pre certifikovaných partnerov
Google a zistia, ako môžu zobrazovať logo certifikátu a komunikovať o ňom. Tiež
získajú tipy, ako možno používať logo certifikátu na prezentáciu svojho statusu
certifikovaného partnera Google potenciálnym klientom.
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ÚVOD

Členovia programu Google Partners v. certifikovaní
partneri Google
Neoznačujte sa za certifikovaného partnera Google, kým vaša agentúra nezíska certifikát Google Partner alebo Premier Google Partner. V tabuľke nižšie
nájdete informácie o požiadavkách pre členov programu Google Partners a pre certifikovaných partnerov Google.
Členovia programu Google Partners

Logo certifikátu

Členovia programu Google Partners nemajú žiadne logo certifikátu,
kým sa nestanú certifikovaným partnerom Google.

Požiadavky

Jednotlivci:
Vytvorte si a vyplňte profil jednotlivca v programe Google Partners.

Certifikovaný partner Google

Prémiový partner Google

Vytvorte si a vyplňte profil spoločnosti v programe Google Partners.

Vytvorte si a vyplňte profil spoločnosti v programe
Google Partners.

Pridružte sa k svojej agentúre a otvorte účet správcu Google Ads,
aby ste mali prístup k propagačným ponukám.

Pridružený člen musí získať certifikáciu v službe Google Ads na
preukázanie pokročilých znalostí vašej agentúry v oblasti služby
Google Ads.

Spoločnosti:
Prvá osoba vytvárajúca profil vašej spoločnosti musí otvoriť účet
správcu Google Ads a prepojiť ho.

Počas posledných 90 dní musíte spolu preinzerovať minimálne
10 000 USD v službe Google Ads, aby ste preukázali dostatočnú
aktivitu svojej agentúry.

Overte svoj web a účet správcu služby Google Ads prostredníctvom
e-mailu.

Preukážte výkon svojej agentúry zabezpečením vysokých celkových
výnosov a rastu výnosov v službe Google Ads a udržiavaním
a rozširovaním svojej existujúcej zákazníckej základne.

Vytvorte si a vyplňte profil spoločnosti v programe Google Partners.

Dvaja pridružení členovia musia získať certifikáciu v službe
Google Ads, aby vaša agentúra mohla preukázať pokročilé
znalosti služby Google Ads.
Dosiahnite vyššiu celkovú preinzerovanú sumu v službe Google
Ads, aby ste preukázali dostatočnú aktivitu svojej agentúry.
Preukážte výkon svojej agentúry zabezpečením vysokých
celkových výnosov a rastu výnosov v službe Google Ads
a udržiavaním a rozširovaním svojej existujúcej zákazníckej
základne.
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ÚVOD

Čo sú to špecializácie spoločnosti?
Po získaní certifikátu Google Partner môžete získať špecializácie spoločnosti. Špecializácie
sú udeľované certifikovaným agentúram, ktoré majú minimálne jednu pridruženú
certifikovanú osobu v niektorej z oblastí produktu Google Ads, preukázali zvýšenie
výkonnosti produktu a odbornú znalosť danej oblasti produktu a počas 90 dní preinzerovali
v službe Google Ads minimálne 10 000 USD v danej produktovej oblasti. Certifikované
agentúry môžu získať špecializácie v oblastiach, ako je inzercia vo Vyhľadávacej sieti,
mobilná inzercia, videoreklama, inzercia v Obsahovej sieti a inzercia v Nákupoch.
●

Špecializácie pomáhajú certifikovaným partnerom preukázať znalosť konkrétneho
produktu, vďaka čomu môžu získať nové obchodné príležitosti a odlíšiť sa od
konkurencie na trhu.

●

Špecializácie umožňujú inzerentom identifikovať certifikovaných partnerov Google,
ktorí majú dobré zručnosti v oblasti produktu Google Ads, s ktorou potrebujú
pomoc.

Dôverné a vlastnícke informácie
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Ako komunikovať o programe Google Partners

SPRÁVY

Ako hovoriť s klientmi o programe Google Partners
Nižšie nájdete hotové texty, ktoré opisujú špecifické aspekty programu Google Partners.

Čo povedať klientom o členoch
programu Google Partners:

Čo povedať klientom o certifikovaných
partneroch Google:

Čo povedať klientom o prémiových
partneroch Google:

Čo povedať klientom o špecializáciách:

Členovia programu Google Partners
získavajú prístup k bezplatnému
školeniu a testom na získanie
certifikácií v oblasti reklamných
produktov služby Google Ads, môžu sa
zúčastniť vzdelávacích podujatí
a spájať sa s ostatnými členmi
programu Google Partners.

Certifikovaní partneri Google získali
vedomosti o pokročilých konceptoch
vytvárania, správy, merania
a optimalizácie reklamných produktov
služby Google Google Ads.

Prémioví partneri Google splnili kritériá
na získanie statusu certifikovaného
partnera Google a okrem toho splnili
podmienku vyššieho objemu investícií,
ako aj požiadavku dodatočnej
certifikácie a dosiahnutia určitých
podmienok v oblasti výkonu spoločnosti.

Keď agentúra získa logo certifikátu
Google Partner, môže pomocou
špecializácií prezentovať svoje znalosti
o konkrétnych produktoch služby Google
Google Ads a spojiť sa s potenciálnymi
klientmi, ktorí hľadajú presne to, čo daná
agentúra ponúka.

Tiež získali logo certifikátu Google
Partner absolvovaním certifikačných
testov pre produkty služby Google Ads.

Členovia môžu tiež získať logo
certifikátu Google Partner, pomocou
ktorého môžu prezentovať svoje
odborné znalosti o službe Google Ads.

Dôverné a vlastnícke informácie
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SPRÁVY

Ako hovoriť s klientmi o vašom členstve
v programe Google Partners
Nižšie nájdete hotové texty, ktoré môžete použiť na propagáciu svojej agentúry pri potenciálnych klientoch.

Čo povedať klientom, ak ste členom
programu Google Partners:

Čo povedať klientom, ak ste získali logo
certifikátu Google Partner:

Čo povedať klientom, ak ste získali logo
certifikátu Premier Google Partner:

Čo povedať klientom o špecializáciách:

Môžeme vám pomôcť budovať
vaše obchodné činnosti
v online svete.

Získali sme logo certifikátu
Google Partner.

Získali sme logo certifikátu
Premier Google Partner.

Vieme vám pomôcť s vašimi
požiadavkami.

Potrebujete pomoc so správou svojej online
inzercie? Naša spoločnosť absolvovala
školenia a získala certifikát od spoločnosti
Google, aby mohla pomáhať spoločnostiam,
akou je tá vaša.

Logo certifikátu Google Partner znamená, že
sme preukázali pokročilé znalosti
o reklamných produktoch služby Google
Google Ads, vďaka čomu môžeme dosahovať
lepšie výsledky a budovať dlhodobé vzťahy so
svojimi klientmi.

Logo certifikátu Premier Google Partner
znamená, že sme uznávaná vedúca agentúra
v oblasti vývoja a správy úspešných online
reklamných kampaní pre spoločnosti.

Získali sme logo certifikátu Google Partner
vďaka tomu, že sme preukázali znalosti
o špecifických reklamných produktoch služby
Google Google Ads. Okrem toho máme prístup
k exkluzívnym školeniam, vďaka ktorým vám
vieme efektívnejšie pomáhať.

Dôverné a vlastnícke informácie
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SPRÁVY

Pravidlá pre komunikáciu o programe Google Partners
Neoznačujte sa za certifikovaného partnera Google, kým vaša agentúra nezíska logo certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner.
Nenaznačujte vzťah so spoločnosťou Google, pridruženie k nej, jej sponzorstvo alebo odporúčanie a nepoužívajte výraz „partnerstvo“.
Nenaznačujte, že zverejnený obsah je vytvorený spoločnosťou Google alebo že vyjadruje postoje spoločnosti Google či zamestnancov spoločnosti Google.

Dôverné a vlastnícke informácie
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SPRÁVY

Nevhodné frázy a vhodné alternatívy
Nehovorte

Povedzte

Spoločnosť Google dôveruje našej agentúre

Naša agentúra má kvalifikáciu od spoločnosti Google

Sme odborníci na reklamné produkty spoločnosti Google

Naša agentúra rozumie reklamným produktom spoločnosti Google

Sme jednou z najlepších agentúr v oblasti reklamných produktov
spoločnosti Google

Absolvovali sme certifikáciu v službe Google Google Ads

Máme interné informácie, ktoré nám poskytujú výhodu

Máme prístup k školeniam a podpore od spoločnosti Google

Klienti dôverujú našej agentúre, keď potrebujú tie najlepšie výsledky

Ako certifikovaný partner Google vám vieme pomôcť zlepšiť
vašu kampaň

Dôverné a vlastnícke informácie
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SPRÁVY

Nevhodné slová a vhodné alternatívy
Nehovorte

Povedzte

partner spoločnosti Google / partner certifikovaný Googlom

certifikovaný partner Google

certifikát Google Partners

certifikát Google Partner

logo certifikátu

logo certifikátu Google Partner

pridružená agentúra / dôveryhodný certifikovaný partner Google

partner s certifikátom Google Partner

udeliť špecializácie / nadobudnúť špecializácie

získať špecializácie

byť špecializovaný

špecializovať sa na

Vyhľadávanie / mobilné zariadenia / Video / Obsahová sieť /

inzercia vo Vyhľadávacej sieti / mobilná inzercia / videoreklama /

vyhľadávanie pri nakupovaní / mobil / video / obsahová sieť / nákupy

inzercia v Obsahovej sieti / inzercia v Nákupoch

YouTube

videoreklamy/videoreklama (pri opise špecializácií)

Dôverné a vlastnícke informácie
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Ako používať a zobrazovať logo certifikátu

POUŽÍVANIE LOGA CERTIFIKÁTU

Kde používať logo certifikátu
Logo certifikátu Google Partner môžete používať vo svojich
marketingových materiáloch (váš web, stránky so sociálnou
aktivitou, e-mail) na prezentáciu svojej kvalifikácie certifikovaného
partnera Google a získaných špecializácií.

Kde nepoužívať logo certifikátu
Logo certifikátu Google Partner nemôžete používať na žiadnom
webe alebo v inom obsahu, ktorý porušuje akýkoľvek zákon alebo
nariadenie alebo inak porušuje publikačné pravidlá spoločnosti
Google.

Dôverné a vlastnícke informácie
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POUŽÍVANIE LOGA CERTIFIKÁTU
Minimálna veľkosť a voľný priestor

Logo certifikátu
Google Partner
Dynamické logo certifikátu Google Partner zobrazuje názov vašej
agentúry a špecializácie, keď používateľ prejde kurzorom na bodky
v pravom roku. Je k dispozícii pre váš web a implementuje sa ako
útržok kódu namiesto statického obrázka.
Na iné digitálne prvky, ako je napríklad váš e-mailový podpis, použite
statické logo certifikátu.
Zachovajte šírku minimálne 180 pixelov a použite rozmer písmen „rt“
v slove Partner ako referenciu pre minimálne medzery. Keďže je toto
logo certifikátu interaktívne, upozorňujeme, že voľný priestor platí pre
predvolený stav loga certifikátu bez zobrazenia kontextovej ponuky pri
umiestnení kurzora myši.

180 px

Dôverné a vlastnícke informácie
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POUŽÍVANIE LOGA CERTIFIKÁTU

Statické logo certifikátu
Google Partner

Statické logo certifikátu so špecializáciami

Statické logo certifikátu by sa malo používať len na tlačených
materiáloch a na digitálnych prvkoch, do ktorých sa nezmestí
animácia loga certifikátu Google Partner.

Ak vaša agentúra nezískala žiadne špecializácie, použite statické
logo certifikátu bez špecializácií.
Statické logo certifikátu bez špecializácií

Dôverné a vlastnícke informácie
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POUŽÍVANIE LOGA CERTIFIKÁTU
Minimálna veľkosť a voľný priestor

Implementácia statického
loga certifikátu
Priečinok obsahuje súbory vo formáte .eps, .jpg, a .png na digitálne použitie (RGB)
a na tlačové použitie (CMYK).
●

●

Umiestnenie a veľkosť
○
Pri použití v tlači zachovajte šírku minimálne 6,35 cm a použite
rozmer písmen „rt“ v slove Partner ako referenciu pre minimálne
medzery
○
Písmo špecializácií by nemalo byť menšie ako 6 bodov
Reprodukovanie online loga certifikátu
○
Uvádzajte len špecializácie, ktoré ste získali a nachádzajú sa na
vašom online logu certifikátu
○
Použite nasledujúce výrazy: špecializácia, reklamy vo
vyhľadávaní, mobilné reklamy, videoreklamy, obsahové reklamy
a reklamy v Nákupoch

6,35 cm

Statické logo certifikátu musí zostať v angličtine a nesmie sa lokalizovať.

Dôverné a vlastnícke informácie
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POUŽÍVANIE LOGA CERTIFIKÁTU

Nesprávne použitie

Neodstraňujte,
neskresľujte
ani neupravujte
žiaden prvok
loga certifikátu.

Neprekladajte
ani nelokalizujte
slovo Partner
v logu certifikátu.

Nemeňte pomer
strán ani farby
loga certifikátu.

Nepoužívajte logo
Google Partners.
Líši sa od loga
certifikátu a smie
ho používať len
spoločnosť Google.

Neprekladajte ani
nelokalizujte slovo
Premier v logu
certifikátu.*

* Preloženú verziu slov „Partners“ alebo „Premier“ môžete používať výhradne v tele textu, ale nie v samotnom obrázku loga certifikátu.
„Google“ musí vždy zostať v angličtine.
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POUŽÍVANIE LOGA CERTIFIKÁTU

Nesprávne použitie

Neupravujte dizajn loga certifikátu.

Neimitujte dizajn loga certifikátu
ani web programu Google Partners
pri akomkoľvek inom dizajnovom
prvku.

Nezobrazuje logo certifikátu väčšie
alebo výraznejšie ako logo agentúry –
okrem špecializácií.

Dôverné a vlastnícke informácie
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POUŽÍVANIE LOGA CERTIFIKÁTU

Pravidlá pre používanie loga certifikátu Google Partner
Nezobrazujte logo certifikátu, kým nezískate status certifikovaného partnera Google.
Nezobrazujte logo certifikátu spôsobom, ktorý je (podľa výhradného zváženia spoločnosti Google) zavádzajúci, hanlivý, porušujúci práva,
urážlivý, znevažujúci, obscénny alebo iným spôsobom neprípustný pre spoločnosť Google.
Neizolujte logo certifikátu spolu s názvom svojej spoločnosti, domény, produktu alebo služby ani vo svojom logu, dizajne, slogane alebo iných
ochranných známkach.
Nezobrazujte logo certifikátu na weboch, ktoré porušujú zákony, zásady spoločnosti Google alebo obsahujú materiál pre dospelých.
Logo certifikátu nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je uvedený v týchto pravidlách. Nedodržanie týchto pokynov predstavuje porušenie
zmluvných podmienok programu Google Partners.

Dôverné a vlastnícke informácie
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PRÍKLADY

Zobrazenie online
Použite dynamické logo certifikátu so špecializáciami vždy,
keď je to možné.
Príklady: na vašom webe alebo na akomkoľvek mieste, kde
dokážete vložiť a zobraziť dynamické logo certifikátu.
Môžete tiež uviesť prepojenie na svoju verejnú stránku profilu
v programe Google Partners.

Dôverné a vlastnícke informácie
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PRÍKLADY

Digitálne prvky, ktoré
nepodporujú online logo
certifikátu
V e-mailovej komunikácii použite statické logo certifikátu Google
Partner, aby ste pripomenuli svoju odbornosť klientom.
Statické logo certifikátu používajte len v prvkoch, ktoré
nepodporujú online verziu – napríklad e-mailové podpisy.
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