Iklan Video untuk
Penargetan Ulang Aplikas

Dengan iklan video Remerge,
pengiklan sekarang dapat
menargetkan ulang dengan format
iklan yang paling menarik di pasaran.
Iklan video memberikan
pengalaman menonton yang
mendalam bagi pengguna Anda
memastikan tingkan dampak dan
keterlibatan yang maksimal.
www.remerge.io

Keuntungankeuntungan:
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Format Iklan yang Paling Menarik:
Manfaatkan iklan video layar penuh, horizontal,
vertikal, berhadiah, untuk mencapai tujuan
retensi Anda dan menciptakan pengalaman
menonton yang berkesan untuk pengguna Anda.

Akses Inventaris Premium
Akses ke inventaris iklan video premium* untuk
penargetan ulang yang akurat dengan skala
yang tak tertandingi.

*
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Iklan tampilan inovatif seperti video cenderung
lebih banyak dilihat daripada diklik. Karenanya,
Remerge telah menyesuaikan platform internal
kami untuk menawarkan VtA untuk pengukuran
yang transparan dan akurat.

Dukungan Kreatif:
Dapatkan dukungan strategis dari tim profesional
desain yang berpengalaman untuk memastikan
kinerja optimal dari materi iklan Anda.
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Pengukuran yang Relevan:

Saluran Lengkap
Pertama untuk Solusi
Penargetan Ulang:
Sesuaikan iklan video penargetan
ulang berdasarkan data perilaku
Anda untuk memastikan
pengalaman pengguna yang lebih
kontekstual dan relevan.

Menarik Minat
Maksud

Aktifkan kembali minat pengguna Anda dengan menarik
mereka kembali ke dunia dan merek aplikasi Anda. Iklan
video menarik 5x lebih banyak minat daripada spanduk
statis, memastikan pengguna diingatkan atas nilai unik
aplikasi Anda/alasan mengapa mereka memasang
aplikasi Anda.

Konversi

Tuntun pengguna Anda melalui saluran dengan
menunjukkan ﬁtur dan produk terbaru Anda. Studi
menunjukkan 88% pengguna menonton iklan video
sampai selesai, sehingga Anda dapat menampilkan
penawaran yang jauh lebih banyak daripada yang bisa
dicapai melalui satu gambar statis.

Dorong pengguna Anda untuk melakukan tindakan
yang diinginkan dengan menampilkan aspek yang
paling relevan dari penawaran Anda. Kartu akhir yang
dinamis memungkinkan Anda memanfaatkan minat
yang dibangun melalui video Anda dengan produk
yang dikurasi dan CTA yang sesuai.products and a
matching CTA.

Ingin dengar lebih banyak tentang bagaimana kami meningkatkan kinerja untuk klien kami dengan iklan video?
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Remerge: Solusi eﬁsien dan terukur untuk penargetan ulang aplikas!

