Zautomatyzowana kampania ze
spersonalizowanym targetowaniem odbiorców
zwiększa świadomość marki bwin
nugg.ad, La Place Media i Cadreon
pionierami zautomatyzowanego brandingu

RTB w połączeniu z zaawansowaną
technologiąbrandadvertising&targeting
Wykorzystującspersonalizowanymodel
grupydocelowej,internetowakampaniatypudisplayzwiększyłaświadomość
marki bwin X Poker Tour o 38%.
SYTUACJA
Przedrealizacjąkampaniiświadomość
X Poker Tour była stosunkowo niska, dlatego też bwin postanowił
przeprowadzićkampanięinternetową,
wykorzystującdotegoceluplatformę
Cadreon,należącądoholdinguInterpublicGroup.Abyskierowaćkampanię
doodpowiednichodbiorców,Cadreon
wykorzystałopracowanyprzeznugg.
ad Brand Audience Targeting, celem
kampaniibyłoskutecznezwiększenie
świadomości marki.
ANALIZA I TWORZENIE MODELU ODBIORCÓW
Umieszczeniepikselanugg.adwsekcjipokerstronybwinumożliwiłołatwe
iskutecznedokonanieanalizyodbiorcówprzedrozpoczęciemkampanii.W
oparciu o tę analizę nugg.ad stworzył
następnie spersonalizowany model
odbiorców.Metodataumożliwiabwin
takżeuzyskanieszczegółowychTarget
Group Insights.

KAMPANIA
Abymiećpewność,żereklamybędąsię
pojawiałynawitrynachpremium,Cadreon zlecił przeprowadzenie kampanii w private exchange firmie La Place
Media. La Place Media ma w swej ofercie150głównychfrancuskichwitrynz
miesięcznym zasięgiem 30 milionów
unikalnychużytkowników.Dziękiopracowanemuprzeznugg.adBrandAudienceTargeting,Cadreonmógłskierować
kampanięwyłączniedoużytkownikówo
profilachodpowiadającychstworzonemuwcześniejnastroniebwinmodelowi
odbiorców.Przykażdymwyświetleniu
kampanii,zanimreklamaukażesięna
ekranie,technologianugg.adwczasie
rzeczywistymanalizuje,czyużytkownik
posiada odpowiedni profil odbiorcy.
POMIAR ODDZIAŁYWANIA MARKI
Do oceny rezultatów kampanii zastosowano opracowany przez nugg.
ad miernik Brand Engagement Measurement, który umożliwił pomiar
świadomościbwinXPokerTourwśród
użytkowników mających kontakt z
kampaniątargetowanąiużytkowników
wgrupiedocelowej,niemającychkontaktu z kampanią.
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Abyzapewnićważnośćrezultatówbadaniarynkowego,wypełnionookoło600
krótkich kwestionariuszy, przygotowanychprzeznugg.ad.Wceluudowodnieniaskutecznościtargetowania,
Cadreonzdecydowałsięnaprzeprowadzenie jeszcze jednej kampanii, tym
razem bez targetowania.
REZULTATY
Spersonalizowany Brand Audience
Targetingzostałzwieńczonyogromnym sukcesem: W porównaniu z
grupąkontrolną,niemającąkontaktuz
kampanią,świadomośćmarkizostała
zwiększonao38%.Wzrostświadomości
w wyniku kampanii z targetowaniem
było11%wyższyniżwprzypadkukampaniibeztargetowania,copotwierdza
skutecznośćopracowanegoprzeznugg.
ad Brand Audience Targeting.
Zwiększone oddziaływanie marki nie
było jednakże jedynym osiągnięciem
reklamodawcy.bwinotrzymałrównież
przygotowany przez zespół Audience & Research w nugg.ad bardzo
szczegółowyraport,zawierającyTarget
Group Insights. Przedstawiono w nim
obszerneinformacjesocjodemograficzne dotyczące grupy docelowej bwin
X Poker Tour, w tym wiek, dochody,
wielkość gospodarstwa domowego oraz wykształcenie przeciętnych
użytkowników witryny internetowej.

ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI MARKI
EFEKT
TARGETOWANIA

+11%

EFEKT KAMPANII Z
TARGETOWANIEM

+38%

ŚWIADOMOŚĆ MARKI

BRAK KONTAKTU Z
KAMPANIĄ

KONTAKT Z KAMPANIĄ

X

+38%

CEL

Zwiększenie świadomości marki

PRODUKTY nugg.ad

Programmatic Premium Solutions,
Brand Audience Targeting,
Brand Engagement Measurement,
Target Group Insights by Audience & Research

KAMPANIA/MEDIA

Reklama display /
w sumie ponad 28 milionów wyświetleń reklamy

„Zautomatyzowane kampanie, wykorzystujące
opracowanąprzeznugg.adtechnologięaudience&
brand advertising, stanowią skuteczny sposób na
poprawęefektywnościiumożliwiająnaszymklientom
uzyskaniewzrostuwskaźnikówznajomościmarki
oraz szczegółowych celów kampanii”

“LaPlaceMediainugg.adoferująnamniezrównaną
skutecznośćzautomatyzowanegowizerunkuinternetowego dzięki najwyższej klasy kampaniom
z udziałem szeregu wydawców, połączonym ze
skutecznym targetowaniem odbiorców”

Kontakt: +49 30 29 38 1999-0 | consulting@nugg.ad
More compelling case studies at www.nugg.ad
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