RTB

skuteczna reklama w internecie

REMARKETING
Remarketing
Korzystając z prostej w obsłudze platformy, zyskujesz dostęp do
nowoczesnych narzędzi marketingowych, dzięki którym znacząco
podniesiesz skuteczność podejmowanych działań reklamowych i
zwiększysz zwrot z inwestycji.
Dynamiczne reklamy : indywidualnie dostosowana
reklama, która może prezentować zarówno rekomendowane
produkty, jak i spersonalizowany rabat, w pełni dopasowany do
aktualnych zainteresowań użytkownika.
Precyzyjne targetowanie : zdecyduj gdzie będzie
wyświetlać się Twoja reklama. Możesz wskazać konkretne domeny
(ponad 200 000) lub skupić się na zasięgu regionalnym. Dostosuj
również warunki wyświetlania się (odpowiednia godzina, ilość dni po
wizycie etc).
Pełna kontrola : dzięki zaawansowanemu panelowi masz
możliwość monitorowania wszystkich kluczowych dla kampanii
statystyk takich jak CTR, ilość i wartość konwersji czy wyświetleń.

KAMPANIE ZASIĘGOWE
Kampanie zasięgowe CPM
Dzięki nowoczesnej platformie i szerokiemu zasięgowi (99,8%
polskich domen) udostępniamy możliwość prowadzenia kampanii
bannerowych w oparciu o reklamy dynamiczne i statyczne
(.jpg/.png/.gif/html5).
Wyświetlaj swoją reklamę na wybranej przez siebie
stronie www (posiadającej powierzchnię reklamową) w modelu
CPM.
Wykorzystaj geo-lokalizacje i dotrzyj ze swoją reklamą
do Użytkowników z Twojej okolicy.
Ustaw warunki, wyświetlaj reklamę w konkretnych
godzinach i zwiększ jej skuteczność.

SIMILAR AUDIENCE
Similar Audience
Dotrzyj z reklamą do osób zainteresowanych Twoją ofertą. W łatwy
sposób skonfiguruj kampanię i zbieraj informacje o cookies na
podstawie słów kluczowych.

Wyświetlaj reklamę użytkownikom zainteresowany
Twoim produktem/usługą.
Wyświetlaj reklamę w zawierającą produkty promocyjne
lub statyczny banner.
Wykorzystaj geo-lokalizacje i dotrzyj ze swoją reklamą
do Użytkowników z Twojej okolicy.
Określ warunki, ustaw dzienny limit wyświetlania się
reklamy, przedział czasowy i budżet dzienny.
Połącz Similar Audience z Mail.GO i Wideo.GO i zwiększ
widoczność w sieci!

KAMPANIE WIDEO
GO.Wideo
Zwróć na siebie uwagę dzięki kampaniom Video!
Dotrzyj do właściwego odbiorcy, wyświetlaj swoje wideo
między innymi na tvn24.pl, player.pl czy vod.pl.
-

Personalizuj przekaz dzięki listom remarketingowym.

Złap kontakt - 30 sekundowa, niepomijalna reklama
dzięki której dotrzesz do użytkownika kiedy jego uwaga jest
maksymalnie skupiona.
Rozliczaj swoją kampanię w CPV.
Płać za wyświetlanie 3 grosze!
Utwórz kampanię szybko i ciesz się korzyściami! - dzięki
prostemu w obsłudze panelowi, śledź przebieg swojej kampanii i
optymalizuj jej działanie razem ze swoim opiekunem klienta.

INTEGRACJA
Integracja z GO.pl
Załóż konto i utwórz kampanię, będziesz musiał podać
kilka niezbędnych w tym celu informacji, między innymi
dane kontaktowe i adres strony www której będzie
dotyczyć kampania.
Wygeneruj feed produktowy (będący listą produktów z
Twojego sklepu) i podaj odpowiedni link na stronie profilu
(w zakłade FEEDY). Możesz też poprosić o pomoc
Handlowca.
Wklej kody śledzące, dzięki którym będziemy w stanie
oznaczać Twoich potencjalnych klientów. Istnieje
możliwość oprogramowania kodów przez naszych
Programistów!
Utwórz reklamy za pomocą prostego edytora w zakładce
REKLAMY lub zleć to nam (pierwszy zestaw bannerów
tworzymy GRATIS). Utwórz grupę reklam, w której
zdefiniujesz parametry kampanii. Pozostaje Ci tylko
określić budżet i gotowe!

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
Efektywność remarketingu RTB z wykorzystaniem reklam dynamicznych na przykładzie sklepu z wyposażeniem wnętrz.

880 900 378

KOSZTY
Model rozliczeń

Sposób płatności za nasze usługi jest jasny i czytelny.
Nie wiążemy się żadną umowa, nie pobieramy żadnych opłat zwiazanych z obsługą
klienta czy doradztwem.
880 900 378
W kampaniach remarketingowych i Similar Audience rozliczamy się w modelu
optymalnego CPM’u. Stawka CPC określana jest na podstawie ilości wyświetleń, liczby
kliknięć i efektywności samej reklamy
W przypadku kampanii zasięgowych i wideo rozliczamy się w CPM/CPV za z góry
określoną stawkę w zależności od wybranego kanału czy wskazanych powierzchni.

Zapraszamy do współpracy

