Iklan Dinamis
Target ulang pengguna Anda dengan
iklan terpersonalisasi yang dirakit
otomatis secara real-time. Klien kami
menggandakan rasio klik per tayang
dengan mengganti spanduk standar
dengan iklan dinamis.

Bagaimana
cara kerjanya?
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329% rasio konversi lebih
tinggi dari iklan statis
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/Ketika pengguna anda berinteraksi
dengan aplikasi lain, ruang iklan
menjadi tersedia.

www.remerge.io

BECOME A STAR!
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//Iklan anda dirakit secara dinamis dalam milidetik, berdasarkan
perilaku pengguna sebelumnya dan informasi dari umpan produk
Anda.

Buy N

///Iklan ditayangkan dan pengguna dibawa
langsung ke laman yang relevan dalam aplikasi
Anda melalui tautan dalam untuk menyelesaikan
tindakan yang diinginkan.

Hasil
Klien Kami

92% RKPT lebih
tinggi dari iklan statis

Tujuan:
Melibatkan kembali pengguna yang telah keluar,
menambah jumlah pesanan, meningkatkan
pendapatan.

Strategi:
www.remerge.io

Remerge mensegmentasi pengguna menjadi tiga
kategori: "belum pesan", "makanan ditambahkan
ke keranjang (belum pesan)", dan "jumlah makanan
dalam rentang waktu tertentu".
Iklan tampilan ditampilkan di negara-negara Eropa
Tenggara, Asia & Timur Tengah.

Hasil:

+617%

+22%

ROAS

Peningkatan Penjualan

Mitra Pemasok Kami
Juga tersedia di
… dan banyak lagi.

Mengapa
Remerge?
Platform Penargetan Ulang Aplikasi Terdepan

210% ROAS
dibandingkan dengan iklan
spanduk standar

Remerge menawarkan solusi yang paling eﬁsien dan terukur
untuk penargetan ulang aplikasi. Dibuat dari nol oleh tim
veteran teknologi iklan, infrastruktur kami dirancang untuk
memaksimalkan jangkauan. Pengembang aplikasi dan pemasar
dapat secara mulus menargetkan ulang pengguna di Facebook
dan 350.000 aplikasi secara terprogram.

Menjangkau 1.000.000 pengguna per detiktertinggi dari rekan lain.
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RKPT yang lebih tinggi dari standar industri dalam
format iklan yang paling inovatif: Video, Iklan
Terprogram Dinamis, Facebook DPA, Iklan Native,
Iklan Interstisial.

Keamanan Data:
Kebijakan perlindungan data yang ketat sesuai
dengan hukum privasi data Jerman yang tegas.
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Performa yang Optimal:

www.remerge.io

1

Skala Programatik

Transparansi Kampanye:
Akses laporan rinci mengenai kinerja materi iklan
dan segmen Anda dengan transparansi masukan
yang lengkap.

Integrasi Sederhana:
Solusi tanpa SDK memungkinkan Anda untuk
memulai dalam waktu kurang dari satu minggu.

Ingin dengar lebih banyak tentang bagaimana kami meningkatkan kinerja untuk klien kami dengan iklan dinamis?
www.remerge.io

advertisers@remerge.io

facebook.com/remerge.io

Hubungi kami!

twitter.com/remergeio

Remerge: Solusi eﬁsien dan terukur untuk penargetan ulang aplikasi

