Suporte a campanhas de compras líder do setor
Kenshoo: "líder absoluta" em software de gerenciamento de lances* veiculando mais Anúncios de Listagem
de Produtos (PLA) do que qualquer outra plataforma**

Gerenciamento simplificado

Políticas de lances elaboradas para campanhas de compras

Entenda com facilidade sua estrutura de campanhas de compras, compare o desempenho do grupo
de produtos em uma exibição intuitiva, em vez de se aprofundar em hierarquias estruturais,
e faça rapidamente alterações em massa.

A otimização para um grupo de produtos em vez de uma palavra-chave é um cenário
totalmente diferente. A Kenshoo oferece uma política de lances específica a campanhas
de compras que analisa atributos de produtos e faz alterações de lances com base
em previsões de receita por clique.

Atribuição e relatórios holísticos
Entenda o desempenho de PLA no contexto de outros canais com o relatório de caminho de conversão.
Otimize de modo inteligente com políticas de atribuição que pesam as interações
entre canais, o desempenho em nível de produto e dados de benchmark.

Aproveite o sucesso em todos os canais
Utilize dados de PLA para impulsionar o desempenho da publicidade social usando a solução Demand Driven
Campaigns – a vencedora do prêmio Facebook Innovation Competition de 2013. Com apenas alguns cliques,
seus PLAs de melhor desempenho podem ser iniciados como anúncios do Facebook.

DISPLAY
Marca

PLA

Produtos do meu feed
vestido

vestido

vestido

$14,99

$21,99

$18,99

merchant.com

merchant.com

merchant.com

Anúncios de Listagem
de Produtos
*The Forrester WaveTM: Bid Management Platforms, Q4 2012 (The Forrester Wave, Plataformas de gerenciamento de lances, 4º trimestre de 2012)
**Jefferies Equity Research, abril de 2014
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Meus produtos com melhor
desempenho no Kenshoo Search

Assistente de Anúncios
do Kenshoo Social

Anúncios do Facebook
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Aumente seu retorno em campanhas de compras
e publicidade social
Sucesso em campanhas de compras
Resultados da política de lances específica a PLAs
da Kenshoo para um varejista líder:

37%
REV

29%
PLA
conversões

18%
ROI

Resultados de Demand-Driven Campaigns (DDC) de um varejista líder
vs. benchmarks não DDC

62% 45%
CTR CPA

23% 62%
CPC ROI

4X
ECONOMIA
DE TEMPO

Para saber mais sobre a solução Demand-Driven Campaigns da Kenshoo
e começar a usá-la ainda hoje, visite kenshoo.com/ddc
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Para saber mais sobre o suporte a campanhas de compras da Kenshoo
e começar a aproveitá-lo ainda hoje, visite kenshoo.com/pla

Sucesso na mídia social

Winner 2013
Performance Marketing
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