Kenshoo Editor™:
Trazendo a força do Kenshoo para o seu desktop
O primeiro e único de sua espécie, o Kenshoo Editor é um aplicativo de desktop que fornece recursos
robustos de gerenciamento de campanha em todos os canais. Use esta poderosa ferramenta para
fazer alterações em massa de forma mais eficiente, reestruturar perfis, gerenciar cópia de anúncios e
muito mais... tudo em um ambiente offline!

TRABALHE MAIS RÁPIDO
Economize tempo ao gerenciar contas da Kenshoo com

TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE
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um aplicativo desktop singula r. Grandes mudanças podem

perso naliz ada s para

complexa s em esc ala . Você pode escolher que colunas
mostrar e facilmente

Edito r. Substitua as URLs de destino para milhares de

dese mpenho

palavras-chave em questão de minutos.

facilmente

visu aliza çõe s

ser feitas através de canais e perfis com apenas alguns
cliques do mouse usando a opção Bulk Edit do Kenshoo

gere nciar

permite

campanhas

TRABALHE MENOS
Gerencie anúnicos mais eficientemente utilizando a opção
Advanced Edit. Este recurso te permite sem muito esforço
criar anúncios

promocionais

para

vários

grupos

filtrar com base em dados de

anúncios e entre diferentes canais. Você também pode

de pal avras-chav e, anúncios , grupos de

mover facilmente e com sucesso campanhas para perfis

anúncios, neg ativos e muito ma is. Vá da an álise para a ação

ou contas diferentes.

se m perd a de temp o.
Mais de 80% dos profissionais de mar keting
utilizando o Kenshoo Editor completaram
mudanças em massa para atualização dos
anúncios de muitas campanhas em menos de
10 minutos.
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de

Cerca de 70% dos profissionais de mar keting
utilizando o Kenshoo Editor reestruturaram
campanhas em menos de 15 minutos.

Quase 75% dos profissionais de marketing
utilizando o Kenshoo Editor criaram novas
campanhas b aseando-se em campanhas já
existentes em menos de 5 min utos.
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Kenshoo Editor ™
DA ANÁLISE À AÇ ÃO
Download dados de desempenho conta
para alterações necessárias

GUI A S DO WO RKS PAC E
Alter n e ra pi da mente
entre p a la vr as -c h a v e ,
a n ú n c io s , n eg a tivo s , et c

PAINE L D E NAV EG AÇ ÃO
Salte facilmente para vários
perfis dentro de sua conta

PAINE L E DITA R
Faç a v á ria s edições
e m to d os o s c a na is

SINTONIA FINA
Gere ncie defini ções , inclusive
metas geo e dispositiv o

Advanced Search e Edit
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Funcionalidade entre canais
Reestruturar todos os perfis
• Copiar, editar ou excluir em massa
•
•

Interface de Design Intuitivo

Funcionalidade arrastar e soltar
Visualizações personalizáveis
• Detalhe por objeto
•
•
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