ÐÅÒÀÐÃÅÒÈÍÃ
Посетителите на сайта, които виждат обявата Ви в Tractor.BG, не винаги се
обаждат веднага. Понякога те забравят къде точно са я видели. С опцията
ретаргетинг Вашата обява ще следва хората, които са я прочели навсякъде в
интернет пространството. Така шансът Ви да направите сделка значително се
увеличава.

Какво представлява ретаргетингът?
Специално инсталиран код в Тractor.BG добавя „бисквитки“ в браузъра на
посетителите. С помощта на „бисквитките“ ние следваме аудиторията дори извън
пределите на нашия сайт.
Чрез ретаргетинга Вашите реклами също следват интернет потребителите като по
този начин, Вие не губите връзката с потенциалните си клиенти след като те
напуснат рекламната Ви страницата в Tractor.bg.
Ретаргетинг кампаниите са допълнителна форма на реклама, която заедно с
банер кампаниите в Tractor.BG ще Ви помогнат да продавате по-добре.

Защо да използваме ретаргетинг?
Ретаргетингът ще оптимизира разходите Ви за реклама и ще повиши
нейната ефективност.
Можете да рекламирате продуктите и услугите си само сред аудитория,
интересуваща се от селскостопанска техника.
Рекламните Ви кампании ще са видими в почти всички сайтове, които
потенциалните Ви клиенти посещават.
Рекламата Ви ще се появява само на хората, които са проявили интерес
към Вашите обяви.
Заплащате, само когато имате ефективност - т.е. за потребителите, които са
кликнали на рекламата Ви и са влезли в рекламната Ви страница в Tractor.bg.
Компанията и продуктите Ви ще имат по-висока познаваемост сред
потребителите на селскостопанска техника.

Какви са опциите?
Заявете ретаргетинг пакетите ни на промоционални цени!
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Âêëþ÷åòå ñå â ïðîìîöèÿòà íè ÑÅÃÀ!
Email: tractor@tractor.bg / Tåë.: 0877 07 00 80
Ïúëíà èíôîðìàöèÿ çà óñëóãèòå è ðåêëàìíèòå ôîðìàòè âúâ Tractor.BG
è äðóãèòå ñåëñêîñòîïàíñêè ñàéòîâå îò ãðóïàòà íà ÀãðèÃåéò Ìåäèÿ
ìîæåòå äà âèäèòå òóê: www.agrigatemedia.com

