Nove maneiras de como a Criteo pode
alavancar seus negócios
Nossas soluções de marketing podem ajudar você a impactar seus melhores clientes, engajar novos consumidores que
têm maior potencial de compra e inspirar diferentes audiências com ofertas personalizadas.
Ao trabalhar com a Criteo, você terá:

1.

Soluções full-funnel
A Criteo Ad Platform pode gerar resultados durante toda a jornada do
consumidor, desde o reconhecimento até a consideração e a conversão.
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Transparência e controle
A Criteo oferece visibilidade total em relação ao uso que fazemos
dos seus dados. E só os utilizamos mediante sua permissão. Nossos
princípios Privacy by Design asseguram os mais altos níveis de
segurança de dados.
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Criteo AI Engine
Nosso AI Engine entrega o anúncio certo ao consumidor certo
na hora certa. Com a Criteo, você vê taxas de conversão
e valores de carrinho mais altos, além de obter um ROI de
aproximadamente 13X. Descubra os benefícios do nosso AI
Engine.
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7

O Criteo Shopper Graph

Rastreamento e interface fácil de usar

Ganhe acesso à maior base de dados de consumidores do mundo

O Criteo Management Center oferece uma forma eficiente de

e tenha uma visão abrangente da jornada de cada consumidor, com

monitorar a performance das suas campanhas em tempo real.

dados de intenção em tempo real e muito mais. O melhor de tudo:

E você tem controle total sobre seus bids e budgets. Isso significa

não há custos extras.

que não há contratos vinculativos nem budgets mínimos — não há
obrigação de ficar se você não está satisfeito.
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Alcance incomparável, inventários de qualidade
Nossa extensa rede de parcerias diretas garante acesso e
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posicionamento de anúncios incomparáveis.

Perfomance comprovada
Somos um parceiro confiável de +18 mil anunciantes no mundo
inteiro e temos uma taxa de retenção de clientes de quase +90%.
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Criativos dinâmicos

Leia nossas histórias de sucesso aqui.

Nossa renomada tecnologia DCO+ prevê o engajamento do usuário
em tempo real e entrega personalização granular otimizando cada
anúncio display para cada consumidor.
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Integração rápida, acesso 24/7
Ajudaremos você a integrar sua campanha em apenas algumas
etapas, sem configurações ou custos fixos. Acesse o painel
da sua conta quando quiser. Estatísticas e relatórios de CPCs,
vendas e COS estão disponíveis 24/7.

Quer ver como sua empresa pode
prosperar com a Criteo?
Fale conosco

