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Dataohjattu markkinointi - Kuinka voimme auttaa?
Isot ja kansainväliset mainostajat ovat mainonnassaan hyödyntäneet kävijädataa ja dataohjausta tavalla,
joka ei ole ollut mahdollista ilman suuria investointeja ja resursseja. Nyt Relevant tarjoaa dataohjattua
markkinointia palveluna – avaimet käteen periaatteella. Pääset nopeasti liikkeelle, ilman investointeja
teknologiaan tai resursseihin ja ilman pitkää sitoutumista.

Mahdollistamme samanlaiset työkalut ja konseptin kaikkien mainostajien käyttöön:
• Ei suuria investointeja ja teknisiä implementointeja
• Tarvitsee asentaa vain yksi koodi mainostajan sivuille
• Dataa aletaan keräämään heti ja luodaan halutut segmentit
• Aloita dataohjattu markkinointi

Tavoita yleisösi ja vie digitaalinen markkinointi seuraavalle tasolle:
• Tarjoa heille sitä mitä he haluavat tai etsivät
• Löydä uusia asiakasryhmiä
• Löydä samanlaisia yleisöjä kuin parhaat asiakkaasi
• Lopeta tuhlaus - Päätä mainonta kun asiakas on ostanut tai ei ole kiinnostunut tai
tarjoa muita tuotteitasi.
• Myy lisää ostaneille asiakkaille

Dataohjatun mallin hyödyt:
• Mainosta verkkosivusi kävijöille (re-marketing)
• Helppokäyttöinen re-marketing (ei vaadi koodausosaamista)
• Käytä samaa dataa kaikissa digitaalisissa kanavissa
• Osta dataan pohjautuvaa mainontaa premium julkaisijoilta – Tehokkaammat
mainospaikat
• Yhdistä dataa monista lähteistä (offline / online)
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Dataohjattu segmentointi

Palvelun Räätälöinti

50 000 sivulatausta
tai max.
8 aktiivista segmenttiä

100 000 sivulatausta
tai max.
15 aktiivista segmenttiä

150 000 sivulatausta
tai max.
25 aktiivista segmenttiä

Enemmän sivulatauksia

450 € / kk

700 € / kk

950 € / kk

Ota yhteys myyntiimme

Enemmän segmenttejä

Käyttöönotto 500 € / sivusto, useampi sivusto 400 € / domain, Mainonnan ostot 100 € / h
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