Temporada de festas:
calendário de
publicidade
Guia de Planejamento para a Alta Temporada de Compras

Veja o que
preparamos:

Setembro
e início de
outubro

Outubro
e início de
novembro

Prepare-se

Comece cedo

q Maximize a
performance da
campanha
q Aprenda a usar a
Criteo Ad Platform

Final de
novembro
e dezembro

Final de
dezembro
e janeiro

Entregue resultados Mantenha o ritmo

q Atraia e conquiste
novos clientes

q Alavanque as vendas
com novos clientes

q Mantenha-se na
mente
dos seus clientes

q Aumente as vendas
com clientes
existentes

q Fique à frente da
concorrência

q Alavanque as vendas
com clientes de lojas
físicas
q Verifique a
performance da
campanha

q Promova a fidelização
de clientes

Setembro e início de outubro
Maximize a performance da campanha

Aprenda a usar o Criteo Management Center

Fale com seu Estrategista de Conta da Criteo
para realizar as seguintes auditorias antes que comece
a alta temporada de compras:

Explore todas as ferramentas disponíveis para você:

❑ Auditoria técnica: Confira suas
tags, o catálogo de produtos, etc.

Prepare-se

❑ Auditoria omnichannel: Verifique o fluxo de dados
do feed de transações da sua loja física para
campanhas Omnichannel.

❑ Auditoria de criativos: Configure a otimização
dinâmica de criativos.

❑ Auditoria de mensuração: Obtenha insights das suas
campanhas existentes, realize testes A/B e muito
mais.

❑ Auditoria de estratégia: Reveja a estratégia geral da
publicidade display da temporada e receba
recomendações.

❑ Gestão de Campanhas: Assista
à demo e aprenda como ter mais controle
para entender suas campanhas.

❑ Painel do Explorador de Audiências: Veja quais
audiências têm maior afinidade com seus negócios e
descubra novos e valiosos segmentos de consumidores
para suas campanhas Commerce Audience da Criteo.

❑ Centro de Suporte da Criteo: Encontre recursos sobre
como criar e mensurar campanhas, além de respostas
às suas dúvidas. O Centro de Suporte está acessível via
Management Center.

Outubro e início de novembro

Comece cedo

Atraia e conquiste novos
clientes

Mantenha-se na mente dos seus
clientes

Fique à frente da
concorrência

Lance campanhas para engajar novos
clientes e leve-os para o seu site e suas
lojas físicas com as opções
de audiências da Criteo:

Aumente a fidelização criando
pontos de contato com seus
clientes existentes no início da
temporada:

Crie campanhas mais
eficientes investindo com
inteligência e deixe para trás
os concorrentes.

❑ Commerce Audiences: Desperte o
interesse de novas audiências com
base em mais de 1.000 segmentos inmarket para conquistar novos clientes.
❑ Similar Audiences: Desperte o interesse
de novas audiências a partir de
audiências semelhantes (lookalike)
que se comportam como os atuais
visitantes do seu site.
❑ Location Audiences: Use dados de
localização para despertar o interesse
dos consumidores que estão perto das
suas lojas.
❑ Contact List: Reengaje clientes
existentes que não compram com
você desde as promoções da última
temporada de festas.

❑ Reengaje clientes online:
Alcance clientes que visitaram ou
compraram recentemente no seu
site ou clientes que sempre compram
com você online na temporada de
festas.

❑ Criteo Management
Center: Examine os
analytics da campanha
e faça ajustes para
otimizar suas campanhas
para a alta temporada.

❑ Reengaje clientes offline: Engaje os
clientes das suas lojas físicas
usando seus dados offline, como
dados de CRM ou de transações nas
lojas.

❑ Bid Automatizado: Mude
para o bid automatizado
para maximizar a
performance em
relação ao seu KPI ou
budget publicitário.

❑ Painel do Explorador de Audiências:
Veja quais audiências têm maior
afinidade com seus negócios e
descubra novos e valiosos segmentos
de consumidores para suas
campanhas Commerce Audience
da Criteo.

Final de novembro e dezembro
Alavanque as vendas com novos
clientes
Lance campanhas para reengajar consumidores
que mostraram interesse nos seus produtos e
serviços:

Entregue
resultados

❑ Reengaje clientes online: Alcance
consumidores que visitaram seu site, app ou
loja física, mas saíram de mãos vazias e ajudeos a descobrir os produtos que eles querem
comprar.

Aumente as vendas com clientes
existentes
Lance campanhas de mid e lower funnel para
alavancar as vendas com a sua base de clientes:
❑ Reengaje clientes inativos:
Renove o interesse e gere vendas com clientes
inativos com produtos e ofertas personalizados.

❑ Reengaje clientes existentes: aumente as
vendas com consumidores recentes com
produtos e ofertas personalizados.

Alavanque as vendas com usuários da loja física.
Lance campanhas para reengajar os clientes da sua loja física e convideos para comprar nos diferentes canais:
❑ Visitas às lojas: Aumente visitas às loja físicas em locais onde suas lojas
estão abertas.
❑ Vendas da loja física: Alavanque as vendas nas suas lojas físicas
usando dados de transações das lojas e otimizando suas campanhas
para vendas offline.
❑ Store-to-Web: Alavanque as vendas online com seus consumidores
offline (incluindo click & collect) em locais onde haja restrições ao
comércio offline.

Verifique a performance da campanha
Veja se suas campanhas estão atingindo todo o potencial:
❑ Bid automatizado: Fale com seu Estrategista de Conta da Criteo para
mudar para o bid automatizado, cujo objetivo é atingir os KPIs com
mais eficiência em uma época de taxas de conversão elevadas.
❑ Criteo Management Center: Analise suas campanhas e
verifique se seus bids são competitivos o suficiente para você
obter o volume de vendas desejado.
❑ Painel de Criativos do Management Center: Adicione elementos
de criativo para maximizar vendas, como coupons e reduções de
preço. Habilite a otimização dinâmica de criativos, caso ainda não o
tenha feito

Final de dezembro e janeiro
Promova a fidelização de clientes
Lance campanhas para aumentar o CLV (Customer Lifetime Value) com
consumidores da temporada após o corre-corre sazonal de compras:
❑ Reengaje clientes online: Alcance visitantes e consumidores recentes
do site e incremente as vendas com produtos e ofertas relevantes

Mantenha
o ritmo

❑ Lista de contatos: Mantenha o interesse dos clientes que compraram
durante as promoções da temporada de festas.

❑ Store-to-Web: Reengaje suas audiências offline e aumente as vendas
online e nas lojas físicas.

❑ Visitas às lojas: Encoraje visitas à loja física para as compras de
última hora e devoluções.

❑ Vendas na loja: Leve os clientes às suas lojas físicas para comprarem
presentes de última hora e para compras pós-temporada de festas.

