Iklan Native
Menjadi menonjol dengan
menyesuaikan diri!
Iklan native adalah iklan yang lebih tidak mengganggu karena
menyatu dengan konten sekitarnya dan memberikan
pengalaman pengguna yang mulus. Iklan native menyocokan
diri pada konten yang ada dengan mengadopsi rancangan dan
elemen UX dari aplikasi penayang. Selain itu, iklan native
ditayangkan seperti item yang relevan dalam umpan, dan bukan
dalam iklan terpisah. Ini membantu persepsi merek Anda,
karena iklan tidak akan mengganggu pengalaman pegguna
Anda.

Keuntungankeuntungan:

Kinerja

Skala

Kualitas

Lihat peningkatan konversi dan kinerja
pasca klik di semua jenis dan kategori
aplikasi.

Jangkau pengguna tambahan di atas
jangkauan luas kami persediaan standar
untuk skala maksimum.

Menawarkan pengguna pengalaman
iklan terintegrasi dengan spanduk yang
sesuai dengan konteks mereka.

www.remerge.io

39% RKPT lebih tinggi

Hasil
Klien Kami

+18% uplift
in conversion

Tujuan:
Meningkatkan volume penjualan, menayangkan
iklan sesuai skala untuk menargetkan ulang bagian
signiﬁkan dari basis pengguna.

Strategi:
Remerge mensegmentasi penguna ke pembeli
sebelumnya dan pengguna yang belum
pernah membeli.

www.remerge.io

Spanduk tampilan ditayangkan secara
real-timekepada pengguna di sejumlah negara
Amerika Latin.
Setelah kampanye sukses dengan spanduk reguler,
Remerge mulai menguji format iklan native untuk
mendapatkan skala tambahan.

Hasil:

+240%
ROAS

+5%
PENJUALAN TAMBAHAN

Formatnya

Dinding Aplikasi

Dinding Konten

Feed Berita

Daftar Chat

Korsel

Streaming Konten
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Mengapa
Remerge?
Platform Penargetan Ulang Aplikasi Terdepan

+ 27% peningkatan
kinerja pasca klik

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
terprogram, secara global.
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Skala Programatik:
Menjangkau 1.000.000 pengguna per
detik - tertinggi dari rekan lain.

2
3

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:

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 native?
www.remerge.io
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Hubungi kami!

twitter.com/remergeio

Remerge: Solusi eﬁsien dan terukur untuk penargetan ulang aplikasi

