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KAMPANIE

Wielu marketerów zaczyna wszelkie analizy efektywności właśnie od tego miej-
sca. Uważam takie postępowanie za spory błąd. 

Nawet jeśli faktycznie twoje reklamy są kiepskie, to bazując na słabym marke-
tingu i ignorując błędy techniczne, w dalszym ciągu będą generować straty lub 
mniejsze zyski, niż mogłyby.

Wyznaczników słabej reklamy jest mnóstwo, dlatego ja postaram się opisać te 
najmniej oczywiste (z jednym wyjątkiem).

Nie rozumiesz jak działa okno atrybucji

Firma Meta lubi zmiany a jeszcze bardziej lubuje się w nieinformowaniu o nich. 
Być może wydaje ci się, że niektóre drobne zmiany są istotne głównie dla naj-
bardziej hardcorowych performance marketerów, ale nic bardziej mylnego.

Dotyczą nas wszystkich.

W 2021 roku Facebook zmienił 28-dniowe okno atrybucji na 7-dniowe i usunął 
atrybucję 1 dnia od wyświetlenia reklamy z ustawień domyślnych. Duża część 
reklamodawców tego nie zauważyła, bo nie bardzo miała jak. Jedyne miejsce, 
gdzie można to sprawdzić to kolumna pt. „Atrybucja”, którą mało kto włącza na 
poziomie Menedżera reklam.

Kilka miesięcy po tej zmianie, nadeszła kolejna. Firma przywróciła 1-dniowe 
wyświetlenie do domyślnego okna atrybucji. Co to oznacza?
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Ano to, że najpierw w wynikach reklam widzieliśmy konwersje, do których doszło 
za jej sprawą nawet do 28 dni od momentu kliknięcia reklamy lub/i 1 dzień od 
jej zobaczenia. Następnie, dosłownie z dnia na dzień, FB uznawał, że do kon-
wersji z reklam doszło tylko maksymalnie 7 dni od kliknięcia. Natomiast teraz 
domyślnie widzisz sumaryczną liczbę konwersji danego typu w ujęciu 7 dni od 
kliknięcia reklamy i 1 dzień od wyświetlenia.

Wielu przedsiębiorców nie rozumie atrybucji według wyświetlenia. Sądzą, że 
jest rodzajem oszustwa ze strony Facebooka. Mam zupełnie odmienne zdanie 
na ten temat. Istnieje sporo typów odbiorców, którzy widzą reklamę i z jakiegoś 
powodu w nią nie klikają. Jednak, przypominają sobie o firmie i wpisują jej nazwę 
w Google. Zgadnij, do jakiego źródła przypisze konwersję Google Analytics? 
Oczywiście do organika. Mimo to, że gdyby nie reklama na Facebooku to do 
konwersji pewnie w ogóle by nie doszło.

W dość łatwy sposób możemy to zobaczyć, dzięki powrotowi bardzo przydat-
nej funkcji „Porównaj ustawienia atrybucji”. Znajdziesz ją po kliknięciu w opcję 
„Kolumny” i gdy zjedziesz niemal na sam dół menu rozwijanego.
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Opcja przeznaczona jest w zasadzie głównie dla osób zaawansowanych, ale 
nawet początkujący powinni zrozumieć, o co w niej chodzi. Dzięki temu możesz 
podjąć świadomą decyzję o tym, czy pozostawić 1-dniowe wyświetlenie czy też 
korzystać tylko z atrybucji 7 dni od kliknięcia linku.

W oknie, które się pojawi zaznacz 7-dniowe kliknięcia oraz pierwszą opcję 
u samej góry, która w chwili pisania tego zdania jest dość dziwnie przetłuma-
czona i brzmi „wyświetlenia w ciągu 1-dniowe dni”. Przyznam, całkiem zabawne 
określenie!
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Wartość 1-dniowego wyświetlenia najłatwiej zobaczyć będzie, porównując 
liczbę dodań do koszyka i zakupów, do których doszło za sprawą reklamy w tych 
dwóch zaznaczonych okresach czasu.

Na początek musisz pamiętać, że system Meta Ads bazuje na ostatnim kliknięciu 
w reklamę, tj. nawet jeśli twój odbiorca zobaczy 100 twoich reklam, to ewentu-
alna konwersja zostanie przypisana tylko do ostatniej! Może więc zdarzyć się 
tak, że kliknie w link, doda do koszyka i zrezygnuje z zakupu na powiedzmy 2 
dni. Następnie zobaczy reklamę (tę samą lub inną) i finalnie skonwertuje. 

Wyniki kampanii będą więc wyglądać następująco: do kliknięcia NIE zostanie 
przypisana konwersja, natomiast do wyświetlenia już TAK. Czy to oznacza, że 
wyświetlenie jest bezwartościową metryką? Moim zdaniem wręcz przeciw-
nie. To wyświetlenie spowodowało, że ktoś skonwertował, mimo że nie kliknął 
w reklamę. Kreacja przypomniała mu/jej o tym, że ma coś w koszyku. Gdyby 
nie ona, możliwe, że do konwersji by nie doszło. Nawet, jeśli owe dodanie do 
koszyka zostało wywołane poprzez reklamy Google Ads czy jakiekolwiek inne, 
w dalszym ciągu wyświetlenie reklamy w ciągu ostatnich 24 godzin powinno 
zasługiwać na docenienie.

Ta zasada można występować całkiem często. Spójrz na poniższy przykład.
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Widzimy na nim, że liczba dodań do koszyka po wyświetleniu jest stosunkowo 
niewielka, w porównaniu do wywołań tego zdarzenia po kliknięciu w reklamę. 
Stosunek wyświetleń do kliknięć wynosi tylko 4 do 24, czyli tylko 14% konwersji 
dodania do koszyka nastąpiło poprzez wyświetlenie reklamy, bez kliknię-
cia w nią.

Natomiast w przypadku zdarzenia zakupu jest zupełnie inaczej. Liczba konwersji 
po wyświetleniu jest bardzo duża, co może świadczyć o tym, że doszło do sy-
tuacji opisanej powyżej. Współczynnik wyświetleń do kliknięć wzrósł do aż 36%, 
czyli jest ponad 2x wyższy niż w przypadku dodań do koszyka.

Czy to mnie dotyczy?

Jeśli do tej pory nie zmieniłeś/aś ręcznego okna atrybucji, to w zasadzie ten 
punkt cię nie dotyczy. 
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Natomiast, jeśli z jakiegoś powodu 1-dniowe wyświetlenie uwierało cię, prze-
myśl sprawę. Bardzo możliwe, że poprzez twoją niechęć nie zauważasz wielu 
konwersji z reklam, co może doprowadzić cię do wysnucia wniosków w rodzaju 
„reklamy na Facebooku nie działają”.

Natomiast, jeżeli porównujesz wyniki kampanii w ujęciu np. ostatnich kilku mie-
sięcy, sprawdź koniecznie, czy analizowane zestawy reklam mają te same okna 
atrybucji! Różnica w konwersjach może bowiem wynosić nawet do 40%, gdy 
porównujemy kampanie z oknem 7-dniowego kliknięcia vs kampanie z tym do-
datkowym 1-dniowym wyświetleniem.

Aby sprawdzić okna atrybucji, kliknij w „Kolumny” - „Dostosuj kolumny” i po-
przez wyszukiwarkę pośrodku dodaj opcję „Ustawienie atrybucji”.

Zaznacz ją checkboxem i zatwierdź zmiany, by zobaczyć nową kolumnę na 
samym końcu tabeli danych.

Jeśli w nowo utworzonej kolumnie widzisz informację „Wiele ustawień atrybucji”, 
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wejdź w zakładkę zestawów reklam, zamiast w kampanie.

Jeśli chcesz dokonać porównania wyników według atrybucji, kliknij w „Ko-
lumny” i na samym dole menu wybierz „Porównaj ustawienia atrybucji”.
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Źle dobierasz cel kampanii

Wśród wielu osób zajmujących się reklamami pokutuje przekonanie, że tylko 
rozbudowany lejek sprzedażowy (o którym również opowiem co nieco) wyge-
neruje sprzedaż. Oznacza to, że działania promocyjne należy rozpocząć od 
celów charakterystycznych dla góry lejka, czyli np. kampanii z celem „Ruch” 
lub (o zgrozo!) celem „Rozpoznawalność” - „Zasięg”.

Nie spodziewaj się dużej liczby zakupów z celów, które nie po to zostały stwo-
rzone, jak np. „Ruch”, czy „Aktywność”. Nie bój się korzystać z celu Sprzedaż!

„Zasięg” i „Ruch” nie są celami kampanii, które zawsze stanowczo odradzam. 
Jednak w przypadku sklepów internetowych oraz biznesów, gdzie nie operujesz 
w niszy liczącej maksymalnie 10 000 osób, są one bardzo, bardzo nieefektywne. 

Spójrz na poniższe przykłady. 

Pierwszy to wyniki kampanii z celem „Rozpoznawalność” - „Zasięg”:

Drugi to wyniki kampanii z celem „Ruch”: 

Oba zupełnie się nie sprawdzają, gdy zależy ci zakupach a nie dotarciu do 
maksymalnej liczby osób.
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Tego typu strategia nie obroni się również wtedy, gdy próbujesz przeprowadzić 
odbiorców w dół lejka. 

Statystyki kliknięć w link z podcelu „Zasięg” oraz liczba reakcji są tak kiepskie, 
że remarketowanie tych odbiorców będzie praktycznie zupełnie nieopłacalne. 
Już na samym początku kosztują zdecydowanie zbyt dużo. Dorzucając do tej 
kwoty przynajmniej drugie tyle, które wydasz na retargeting, okazać się może, 
że koszt pozyskania klienta wyniesie 2-3x więcej, niż twój próg opłacalności.

Szczególnie włos jeży na głowie wynik kampanii z celem „Ruch” - ponad 14 tys. 
kliknięć i jeden (jeden!) zakup. Dodań do koszyka było 3 sztuki, co pokazuje, że 
Facebook dotarł do osób, które lubią sobie poklikać, ale kupować już nie.

Oczywiście istnieją też wyjątki od opisanej wyżej reguły. Teksty blogowe re-
klamowane z celem „Ruch” mogą wykręcić całkiem niezłe wyniki, jeśli później 
będziemy remarketować odbiorców, pokazując im dokładnie te produkty, które 
były opisane w artykułach.

Pokazane przeze mnie przypadki dotyczyły jednak znacznej części kont reklamo-
wych, które analizowałam. Rada „ściągaj tani ruch” niestety nie ma żadnej racji 
bytu, jeśli chcemy komuś coś sprzedać. W sytuacji, gdy zależy ci na rozpozna-
walności marki, oczywiście możesz korzystać z celów „Ruch” czy „Aktywność”. 
Nie licz jednak wtedy na twardą sprzedaż, a budowanie bazy potencjalnych 
klientów, którzy kupią dopiero po pewnym czasie.

Czy to mnie dotyczy?

Przyjrzyj się dokładnie swoim reklamom.

Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

1. Czy tworzysz kampanie zgodnie z opracowanym wcześniej planem? 
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2. Jaki efekt chcesz osiągnąć w Kampanii nr 1, a jaki w Kampanii nr 2, 3 itd.? 

3. Czy zależy ci tylko na sprzedaży, czy również na działaniach wizerunkowych? 

Rozpisz sobie na kartce, każdą kampanię i przypisz jej cel, który chcesz osiągnąć 
oraz wybrany cel reklamowy w panelu Menedżera reklam. 

Czy pasują do siebie? 

Swój cel reklamowy musisz oprzeć na strategii wypracowanej jeszcze przed 
pomyśleniem o tym, że chcesz się promować na Facebooku, czy Instagramie. 

Jeśli chcesz skupić się na budowaniu rozpoznawalności marki to wybierz cel 
„Aktywność” - „Aktywność dotycząca posta”, „Wyświetlenie filmu” lub (w osta-
teczności) podcel „Zasięg”. 

Gdy zależy ci na twardej sprzedaży, rozpocznij od celu „Sprzedaż”, z opty-
malizacją wg zdarzenia „Dodanie do koszyka”. 

Po minimum kilku dniach od uruchomienia kampanii sprawdź, czy kampanie na 
pozyskanie nowych odbiorców przynoszą satysfakcjonującą liczbę dodań do 
koszyka (czyli min. 50 na zestaw reklam w ciągu ostatnich 7 dni) i jeśli tak - skaluj. 
Powiel kampanię i zmień optymalizację na „Przejście do kasy” albo „Zakup”.
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ZESTAWY REKLAM

W tym rozdziale warto wiedzieć:

Budżet na poziomie kampanii -maksymalna kwota jaką system Meta Ads 
ma wydać na wszystkie zestawy reklam w ramach kampanii. Włącza się 
go poprzez przełącznik podczas tworzenia kampanii. Bez dodanego li-
mitu wydatków, algorytm sam decyduje, jaki procent tej kwoty wydać na 
poszczególne zestawy reklam.

Budżet na poziomie zestawu reklam - maksymalna kwota jaką system Meta 
Ads ma wydać na pojedynczy zestaw reklam. Ustala się go podczas two-
rzenia zestawu reklam, jeśli wyłączony jest budżet kampanii.

Potencjalny zasięg - metryka określająca, do jakiej potencjalnie największej 
liczby osób uda się dotrzeć poprzez tworzony lub edytowany właśnie ze-
staw reklam. Dostępna w edycji zestawu reklam w belce po prawej stronie, 
tuż pod nazwą „Charakterystyka grup odbiorców”. System Meta nazywa 
ją „Szacowana wielkość grupy odbiorców”.

Zapisana grupa odbiorców - to grupa odbiorców, którą można użyć 
w innych zestawach reklam, bez konieczności ponownego „wyklikiwania” 
wykluczeń, dodawania zawężeń itp. Może być miksem wielu typów targe-
towania, np. zainteresowań i grup niestandardowych odbiorców.
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Grupa podobnych odbiorców - po angielsku zwana „lookalike”. To grupa 
tworzona na podstawie utworzonej wcześniej grupy niestandardowych 
odbiorców. Dzięki temu automatycznie tworzona jest grupa osób z podob-
nymi zainteresowaniami jak grupa bazowa. Podobieństwo nie obejmuje 
wieku i płci, dlatego targetując wg lookalike warto dodatkowo zawężać 
wg demografii.

Nie stosujesz limitów w zestawach reklam

Wprowadzenie opcji optymalizacji budżetu na poziomie kampanii wywołało 
swego czasu spore zamieszanie. Odtąd bowiem, jeśli wybraliśmy to nowe 
ustawienie, to system reklamowy Meta decydował, ile wyda na każdy zestaw 
reklam10 umieszczony w takiej kampanii.

Obecnie wciąż na wielu kontach reklamowych domyślnie jest ustawiony budżet 
zestawu reklam. Jeśli chcesz to zmienić, w sekcji tworzenia kampanii zjedź na 
sam dół i przesuń w prawo znacznik budżetu kampanii.

Gdy korzystasz z optymalizacji budżetu kampanii a nie zestawu reklam, musisz 
pamiętać o 2 ważnych cechach algorytmu Facebooka:
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• Facebook kocha duże grupy odbiorców11.
• Jeśli dorzucasz nowy zestaw reklam po jakimś czasie od uruchomienia 

kampanii, istnieje duża szansa, że Facebook go całkowicie zignoruje.

Dlaczego tak się dzieje i jakie zagrożenia mogą z tego wynikać?

Cały Facebook bazuje na uczeniu maszynowym. Im więcej danych dostarczamy 
algorytmowi, tym lepiej może dobierać odbiorców zarówno do reklam12, jak 
i postów organicznych. Z tego powodu faworyzuje duże zbiory danych, jakim 
mogą być kilkumilionowe grupy odbiorców umieszczone w zestawie reklam nr 
1, podczas gdy drugi zawiera np. wąskie zainteresowania13.

Spójrz na poniższy przykład:

Widzisz na nim ogromną różnicę wydatków na poziomie zestawu reklam14. 
Pierwszy z nich wydał ponad 2000 zł, podczas gdy ostatni - najbardziej efek-
tywny - zaledwie 74 zł. Zestaw 1 i 2 łącznie wydały ponad 82% budżetu, pod-
czas gdy ostatni zaledwie 1,6%! Pomimo tak małego udziału, wygenerował on 
ponad 17% zakupów całej kampanii.

O co chodzi?

Pierwszy zestaw kierowany był do bardzo szerokiej grupy podobnych odbiorców 
(aż 8-procentowej), więc grupa docelowa liczyła spokojnie ponad 1 mln osób. 
Ostatni to 30-dniowy remarketing. Pozyskał on najlepszy koszt wyświetlenia 
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strony, współczynnik kliknięć linku oraz ROAS15. Częstotliwość tego zestawu 
była na tyle mała, że spokojnie Facebook mógł wydać na niego więcej, gdyby 
marketer nałożył limity wydatków.

Co więcej, zobacz wyniki w ostatnim tygodniu przed wyłączeniem kampanii. 
Robią jeszcze większe wrażenie:

Drugi zestaw, pomimo o wiele gorszych wyników, wydał ponad 4x więcej, niż 
ostatni - najlepiej performujący. Częstotliwość z ostatnich 7 dni pokazuje, że 
Facebook mógłby wydać znacznie więcej niż 20 zł na dobrej jakości remarketing, 
ale skupił się na ruchu zimnym.

Zawsze polecam swoim klientom, aby wydawali 50-70% budżetu reklamowego 
na pozyskanie nowych odbiorców. Tutaj jednak widzimy, że te proporcje są 
zbyt mocno zaburzone - na remarketing16 algorytm wydał zaledwie 20 zł z puli 
ponad 1300 zł, co stanowi tylko 15% wydatków reklamowych. 

Czy to mnie dotyczy?

1. Jeśli nie pamiętasz, w których kampaniach korzystasz z budżetu kampanii, 
dodaj sobie kolumnę „Budżet”. Zrobisz to, klikając w „Kolumny” nad tabelą 
danych po prawej stronie. Wybierz opcję „Dostosuj kolumny” i poszukaj 
w wyszukiwarce podanej wyżej metryki.
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2. Upewnij się, że dodałeś/aś do kolumn inne ważne dane, jak np. „Unikatowy 
CTR kliknięć linku”17, „Koszt zakupu”, czy „Częstotliwość”. Jeśli twoje kampanie 
są bardziej wizerunkowe, to dodaj takie dane, jak np. „Reakcje na post”, czy 
„Komentarze do posta”.

3. Wybierz jedną z kampanii, w której znajduje się więcej niż 1 zestaw reklam. 

Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

• Czy system Meta Ads właściwie rozdysponował budżet reklamowy, tj. wy-
dał najwięcej na najbardziej efektywne zestawy? 

• Czy niezbyt duża częstotliwość (poniżej 4.0 w ciągu 7 dni) pozwala na 
wydanie większej kwoty na zestaw remarketingowy? 

• Jeśli zestawy celują tylko w pozyskanie nowych - czy Facebook nie fawo-
ryzuje zestawów z największymi grupami odbiorców?

Na szczęście nie musimy całkowicie rezygnować z budżetu kampanii, aby zniwe-
lować ten problem. Wystarczy, że skorzystasz z limitu maksymalnych wydatków 
w sekcji Harmonogram - „Wyświetl więcej opcji”. 
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Jeśli nie widzisz tej opcji, to znak, że analizowana kampania korzysta z budżetu 
zestawu reklam :).

Pamiętaj, że nie będziesz w stanie zmniejszyć ustalonego wcześniej limitu wydat-
ków, jeśli nowy limit wyniesie mniej, niż wydana kwota na zestaw reklam w tym 
konkretnym dniu.

Na przykład twój max dzienny limit wydatków zestawu reklam wynosi 20 zł, ale 
chcesz go zmniejszyć do 15 zł. Jest godzina 22:00 i edytowany zestaw wydał już 
więcej niż 15 zł, czyli np. 18 zł. W takiej sytuacji musisz poczekać do następnego 
dnia. Tego typu zmiany dobrze wykonywać maksymalnie do południa.

W momencie, gdy zwiększasz budżet całej kampanii pamiętaj o zmianie limitów 
zestawów, aby wydawały proporcjonalnie więcej!
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Nie musisz w stu procentach zabierać władzy Facebookowi. Jeśli np. twój bu-
dżet kampanii wynosi 100 zł dziennie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dwa 
zestawy znajdujące się w niej wydawały maksymalnie po 60 zł dziennie. Dzięki 
temu dasz algorytmowi niewielki „bufor” na automatyczną optymalizację.

Jeśli chcesz, możesz także ustawić minimalny limit wydatków, ale jak sam Face-
book wspomina, niekoniecznie się do niego zastosuje. Ja osobiście nigdy go nie 
ustawiam.

Alternatywną opcją może być też podział kampanii na „zimne”18 i remarke-
tingowe. W ten sposób nie musisz pamiętać, czy nakładałeś/aś jakiś limit na 
zestaw reklam i w jakiej kwocie.
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Korzystasz z „dobrodziejstwa” Advantage

Firma Meta, podobnie jak Google, wymusza na reklamodawcach, by coraz 
mocniej oddawali kontrolę nad reklamami w ręce algorytmu. Rzekomo ma to 
poprawić wyniki. Ba, część specjalistów z agencji marketingowych chwali pod 
niebiosa „usprawnienia” w postaci Advantage+. 

Ja mam na ten temat zupełnie odmienną opinię.

Ta funkcjonalność dostępna jest w kilku miejscach podczas tworzenia kampanii 
reklamowych. Jeszcze kilka miesięcy temu istniała jako „Budżet kampanii”, „Roz-
szerzone targetowanie” i „Reklamy dynamiczne”. Obecnie firma Meta zunifi-
kowała nazwy swoich „usprawnień”, nadając im wspólny człon „Advantage”.

Szczegółowo na ten temat rozpisałam się w moim podręczniku „Profesjonalne 
reklamy Facebook Ads”. 

Na potrzeby tego poradnika zaznaczę, że lubię opcję „Budżet kampanii Advan-
tage+”, ale zalecam stosowanie go tylko jeśli dobrze wiesz, co robisz. „Umiej-
scowienia Advantage” to nic innego jak automatyczny dobór umiejscowień, który 
polecam w większości sytuacji.

Natomiast wszystkie inne opcje spod znaku „Advantage+” polecam omijać 
szerokim łukiem i wyłączać, póki jeszcze (niektóre) można.

Zacznijmy od automatycznego rozszerzania targetowania.

Dlaczego tak bardzo nie lubię tej opcji? 

Z prostej przyczyny. W momencie, gdy wybierasz dowolny rodzaj kierowania 
wg zainteresowań, naturalnie chcesz mieć kontrolę nad tym, do kogo targetujesz 
swoje reklamy. Tymczasem, włączenie tej opcji oznacza, że Facebook „magicz-
nie” poszerza grupę odbiorców do maksymalnej wartości ograniczonej przez 

https://charzynska.pl/profesjonalne-reklamy-facebook-4?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=EBOOK_DlaczegoTwojeReklamyNIEDzialaja
https://charzynska.pl/profesjonalne-reklamy-facebook-4?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=EBOOK_DlaczegoTwojeReklamyNIEDzialaja
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ciebie poprzez lokalizację, wiek, płeć i grupy niestandardowych/podobnych 
odbiorców. 

Niestety, minęło zaledwie 1,5 roku od publikacji pierwszego wydania tego 
e-booka a firma Meta już niemal zupełnie pozbawiła nas możliwości wyłączania 
tego badziewia. Jedynym miejscem, gdzie jeszcze możesz odznaczyć checkbox 
„ Targetowanie szczegółowe Advantage” jest cel „Promocja aplikacji”, „Ruch” 
i „Aktywność”. 

W „Sprzedaży” czy „Kontaktach” nie jest to możliwe.

Zobacz przykład poniżej:
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Wybrana przeze mnie grupa z zawężeniem o lokalizację (Polskę) oraz z jednym 
zainteresowaniem prawie 2 mln osób.

Co stanie się, gdy nieopatrznie pozostawimy włączony nasz „szatański” 
checkbox?

Wielkość grupy odbiorców nagle wzrosła do... 23 000 000 mln osób, czyli 
niemal każdego użytkownika ekosystemu Meta!

Jeśli usuniesz zainteresowania to okaże się, że nie zmieni się ona ani o jotę, co 
oznacza, że Facebook totalnie ignoruje twoje kierowanie według zaintereso-
wań, jeśli masz włączone kierowanie szczegółowe.

Wykonajmy jeszcze jeden test - dodałam zawężenie według grupy niestandar-
dowej. Pozostałe opcje zostawiłam bez zmian:
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Podsumowując, opcja „Targetowanie szczegółowe” wpływa na dobór zainte-
resowań przez Meta w taki sposób, że zupełnie ignoruje nasz wybór tego typu 
zawężenia.

Na szczęście algorytm respektuje inne ograniczenia, jak np. płeć, wiek, loka-
lizacja oraz grupy niestandardowe i podobnych odbiorców. 

Bardzo często jednak chcemy wybrać te konkretne zainteresowania, a pominięcie 
odznaczenia wyżej wymienionego checkboxa oznaczać będzie całkowity brak 
kontroli nad tym, do kogo Facebook dociera. Wszelkie testy zainteresowań będą 
więc zupełnie bezużyteczne.

Co ciekawe, bliźniacza opcja dostępna jest przy wyborze grup podobnych 
odbiorców i po włączeniu jej... zmniejsza potencjalny zasięg!

Spójrz:

Natomiast po włączeniu jej, maleje o około 1800 osób:
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