
Produktark
Oppgradering til Google Analytics 4 (GA4)

Hva er GA4?



Google Analytics 4 (GA4) er Googles nyeste analyseverktøy. GA4 har en rekke fordeler sammenlignet 
med Universal Analytics, som er den forrige versjonen av Google Analytics

 Bedre håndtering av personvern - støtter gdpr og andre personvernlover i følge Googl
 Nye funksjoner og bruk av AI, som vil gi bedre resultater fra Google-annonseringen din i 

fremtide
 Mer data - bruker ikke cookies så du mister ikke data pga blokkering av 3. parts cookie
 Bedre data - AI kan gjenskape mer enn 70% av konverteringene fra brukerne du ikke får spor
 Kan predikere fremtidige hendelser som f.eks. salg og konverteringe
 Fungerer både på nettsider og appe
 Datadrevet attribusjon tar hensyn til hele kundereisen ikke bare det siste klikket

Må jeg oppgradere?



Ja, alle MÅ oppgradere. Den gode nyheten er at vi kan gjøre det for deg. 

Universal Analytics slutter å virke 1. juli 2023. Du må være oppe å stå med GA4 senest innen midten 
av mai, ellers vil du miste verdifull data og det vil gi deg dårligere resultater fra Google-
annonseringen din i perioden etter 1. juli.
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Hva koster det?



4 990,- pr Google Analytics område som skal oppgraderes.

Forutsetninger

 Vi må ha admin-tilgang til hele Google-kontoen din

 Dersom du har en gammel Google-tag setter vi opp alt og sender deg ny tag, men GA4 vil ikke 

fungere før den nye taggen er implementert på nettsidene dine

 Ecommerce tracking krever i de fleste tilfeller ekstra utvikling som ikke er inkludert i denne 

pakkeprisen.

Hva er inkludert i oppgraderingen

 Vi setter opp et GA4-område for deg som er koblet til det gamle UA-området ditt

 Dersom Google-taggen din må oppgraderes lager vi en ny og sender til deg, med informasjon 

som du kan videresende til dine utviklere

 Vi aktiverer datainnsamling i det nye GA4 området

 Vi kobler GA4-området opp mot Google Ads kontoen din dersom vi har tilgang til denne

 Vi importerer de konverteringene og målgruppene du har i UA-området forutsatt at disse er 

kompatible med GA4

 Vi importerer de nye GA konverteringene og målgruppene til Google Ads dersom vi har tilgang til 

denne

 Vi sender deg en rapport om hva som er gjort, og evt forslag til hva som kan gjøres videre dersom 

vi har funnet noe forbedringspotensiale

 Inntil 2 timer prosjektledelse, kommunikasjon med utviklere, o.l.
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