
Como aumentar sua base de clientes para a Black Friday 2020
Dê início a sua estratégia com a 

segmentação por público da Criteo 

Para investir seu orçamento de forma 

eficiente nessa temporada de vendas, 

você precisa começar impactando os 

públicos com maior probabilidade de 

comprar seus produtos ou serviços. 

A Criteo oferece três opções para atingir 

o público certo, então você investe seu 

orçamento apenas em anúncios exibidos 

para compradores interessados. Você 

pode construir seu público com seus 

próprios dados primários ou públicos 

agregados da Criteo, com base em 

nossos dados exclusivos de intenção 

de compra.

Lista de contatos / CRM

Reconquiste seus clientes e aumente 

as vendas online, no aplicativo ou 

na loja. 

Como funciona: Segmente seus 

clientes online e offline existentes 

usando seus dados próprios, 

incluindo dados da web e de 

aplicativos, dados offline (como 

CRM ou transações na loja) e 

segmentos de dados de terceiros 

de sua plataforma de 

gerenciamento de dados (DMP). 

Commerce Audiences
Aumente o interesse de novos 

públicos que compram itens como 

o seu e conquiste novos clientes.  

Como funciona: Segmente novos 

clientes para sua empresa que estejam 

ativamente comprando online. 

Construa o público-alvo de sua 

campanha usando uma combinação 

das seguintes opções de segmentação: 

•  Mais de 1.000 categorias de produtos 

• Mais de 1.000 interesses de marca 

• Poder de compra e tipo de item 

Similar Audiences 
Atraia o interesse de novos 

públicos que se parecem 

com seus melhores clientes e 

conquiste novos clientes.  

Como funciona: Segmente novos 

públicos que agem exatamente 

como os compradores de seu 

site e aplicativo. Conte com o 

Lookalike da Criteo para impactar 

compradores online que têm os 

mesmos comportamentos de 

navegação e compra que seus 

clientes existentes.



O Diferencial da Criteo: Nossos Dados de Intenção de Compra

A Criteo pode ajudá-lo a criar melhores experiências de anúncios em grande escala, usando 

comportamentos de compra reais em vez de suposições. O Criteo Shopper Graph, é composto de dados 

de navegação em tempo real e comportamentos de compra - não pesquisas e curtidas - de 75% dos 

usuários da Internet em todo o mundo. Isso inclui:

Co-Marketing
Aumente as vendas em sites parceiros

App Marketing
Traga mais compradores para a experiência do 

seu aplicativo  

Como funciona: Trabalhe em parceria com um varejista para expandir suas vendas ao ambiente digital 

e conecte-se a consumidores online na web e em aplicativos.

Através de uma campanha envolvendo uma marca e um varejista, a Criteo analisa as informações dos 

consumidores que visitaram aquela categoria específica de produto dentro do ambiente do varejista 

online e os impacta com peças assinadas por ambas empresas. Trabalhe o universo de pessoas que já 

manifestaram interesse no tipo de produto e já fizeram alguma ação de busca por esse produto – ou 

categoria – naquele varejo.

35B+ 
Eventos de compras 
capturados na web 
e em aplicativos

$900B  
Transações anuais de 
e-commerce (três vezes mais 
do que na Amazon) 

+120 
Sinais de 
intenção por 
compra 

Formatos de anúncios da Criteo 

Como funciona: Quando você executa sua campanha de app install 

com a Criteo, usamos nossos dados de intenção de compra para 

identificar os consumidores que têm maior probabilidade de baixar 

seu aplicativo e se tornarem compradores engajados nele. 

Segmente usuários que são novos em seu aplicativo, usando 

informações de produtos e empresas semelhantes aos seus, e que se 

comportem como os melhores usuários de seu aplicativo. 
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Comece em Criteo.com

1.5B+
Compradores 
online ativos

Envolva novos públicos com criativos de marca, 

elementos interativos e conteúdo personalizado:

https://www.criteo.com/br/

