Τι είναι το retargeting?
Υπολογίζεται ότι μόνο 1%-2% των χρηστών του internet
που ψάχνουν για μια υπηρεσία ή ένα προϊόν αγοράζουν
με την πρώτη επίσκεψη στο site σας ή σε προφίλ που
έχετε στο internet, όπως π.χ. στο Retargets.net

Το retargeting είναι μια απλή αλλά
αποτελεσματική διαδικασία όπου,
οποιοσδήποτε κάνει μια αναζήτηση
στο site μας και έχει δείξει
ενδιαφέρον να βρει κάτι, π.χ. έπιπλα
κουζίνας, τότε δημιουργούμε μια
σχετική διαφήμιση με το αντικείμενο
σας και στοχεύουμε στο υπόλοιπο
98% των χρηστών που είδαν τα
προϊόντα σας αλλά δεν προχώρησαν
στην αγορά ή στο να έρθουν σε επαφή μαζί σας.

Έτσι, όταν κάποιος επισκέπτεται διάφορα
site στο internet για να ενημερωθεί για νέα,
ειδήσεις ή ακόμα και σε κοινωνικά δίκτυα,
όπως το Facebook, για να μοιραστεί
πράγματα με τους φίλους του....του
υπενθυμίζουμε ότι έχει αφήσει μια αγορά
στη μέση. Κατά μέσο όρο φέρνουμε
πίσω το 26% των χρηστών που είδαν το
προφίλ σας.

Γιατί να το κάνω?

Η απόδοση του retargeting
είναι εξαιρετικά υψηλή γι αυτό και
βρίσκεται σε συνεχή άνοδο στο
εξωτερικό. Για κάθε 1€ που
επενδύει κάποιος σε διαφήμιση
μέσω retargeting παίρνει πίσω 12€.

Στοχεύουμε χρήστες που ήδη έχουν δείξει ενδιαφέρον
να αγοράσουν ένα προϊόν/υπηρεσία μέσα από μια
αναζήτηση που έχουν κάνει ή έχουν επισκεφτεί το
προφίλ σας.
Γι αυτό και η στόχευση και οι καμπάνιες retargeting
έχουν πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα και απόδοση.

Επίσης, δημιουργεί μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και
αξιοπιστία για την εταιρεία σας μέσα από τη συνεχή
έκθεση σε εν δυνάμει πελάτες σας.
Εάν τρέχετε ήδη μια διαφημιστική καμπάνια, τότε το
retargeting είναι το ιδανικό συμπλήρωμα καθώς το 60%
των καταναλωτών δεν θυμούνται την τελευταία
διαφήμιση που είδαν.

Πως ξεκινάω?
Μπες στο http://retargets.net/submit-listing/ και κάνε μια απλή εγγραφή
διαλέγοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σου όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα. Αυτό γίνεται ώστε να μπορείς στο μέλλον να κάνεις αλλαγές ή να
προσθέσεις πληροφορίες στο προφίλ της εταιρείας σου. Μπορείς να το
επεξεργαστείς οποιαδήποτε στιγμή θέλεις ώστε να περάσουν οι αλλαγές άμεσα.

Στη συνέχεια απλά συμπλήρωσε τη φόρμα που ακολουθεί όλα ή όποια στοιχεία
χρειάζεσαι για την επιχείρηση σου. Για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα στις
αναζητήσεις σου προτείνουμε να τα συμπληρώσεις όλα και ειδικά στην περιγραφή
της εταιρείας σου και των προϊόντων/υπηρεσιών να χρησιμοποιήσεις όσο το
δυνατόν πιο αναλυτική περιγραφή.
Σε κάθε πεδίο υπάρχουν οδηγίες στο κάτω μέρος που θα σε βοηθήσουν να το
συμπληρώσεις σωστά εάν έχεις απορίες.

Τέλος, επέλεξε το Δωρεάν Πακέτο μας για το οποίο δεν υπάρχει καμία χρέωση και
θα προβληθούν όλα τα στοιχεία της εταιρείας σου που έχεις συμπληρώσει.
Κάνε προεπισκόπιση της καταχώρησης ώστε να δεις ότι όλα τα στοιχεία έχουν
προστεθεί σωστά και στη συνέχεια επέλεξε να δημοσιεύσεις την καταχώρηση σου
"Checkout & Publish".
*Σύντομα θα ενεργοποιήσουμε τα Premium Πακέτα μας και θα σας ενημερώσουμε
μέσω email, για όσους από εσάς επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία του
Retargeting που παρουσιάσαμε παραπάνω και να είστε 1οι στην κατηγορία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήματα μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας:
Email: info@retargets.net
Τηλ.: 217 73 67 850
F: https://www.facebook.com/retargets
T: https://twitter.com/retargets

