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Trafficflux
é uma rede de publicidade com milhões de
visitantes diários. Nós conectamos você com
o público mais relevante a nível mundial,
agregamos mais valor para cada impressão
individual e conduzimos suas campanhas
para gerar um tráfego mais rentável. Nós
oferecemos excelentes soluções para otimizar
as exposições do seu anúncio de acordo com
o país e dispositivo a partir do qual um usuário
acessa nossa rede, o que significa que em
nosso sistema você direciona usuários com
maior probabilidade de conversão.

• Targeted Traffic 24/7
• Flexibilidade
e versatilidade
através do nosso
sistema de “RTB”
• Geo,
comportamental,
e demográfico filtros
• Controle preciso
de campanhas
publicitárias
e orçamento

ANUNCIANTES,
AGORA É A HORA!
A nossa engenharia de self-service oferece a você um alto nível de tráfego de públicoalvo , maior custo efetivo, alcance e frequência, e a eliminação de impressões
desperdiçadas. Também lhe permite carregar seus banners, criar campanhas, ajustar os
seus lances, pesquisar alvos potenciais e analisar seus relatórios sob demanda.

COMO
COMEÇAR?

• Cadastre-se em
https://main.trafficflux.com/users/sign_up
• Criar uma campanha
• Subir banners
• Depositar fundos
• Uma vez que a campanha é aprovada*,
isto é executado e o envio de tráfego de alta
qualidade se inicia

*De acordo com nosso T&Cs
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NOSSOS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Criativas
• Gerencie facilmente a sua conta
• 2 Tamanhos de banners e 4 locais em
nosso sites
• Formatos: jpg, jpeg, gif, png e que podem
ser de até 1MB cada
• Otimização de exibição automática

Opções
de Segmentação

RTB e Publicidade
Programada

Geo-targeting

Real-Time Bidding

Segmentação contextual

Publicidade Programada

• Ferramentas precisas de segmentação
geográfica que permitem direcionamento
de usuários por país
• Identifique onde o usuário está
localizado, com filtros baseados
em nosso método próprio de
direcionamento IP

• Conteúdo do site alvo. Direcione seus
produtos e serviços para usuários com
interesses complementares, com base em
suas atividades. Faça conexões de maior
qualidade e maximize suas conversões
• Direcione público engajado. Alcançamos
o público mais relevantes para cada
campanha e, como resultado, você
garante melhor visibilidade de seus
podutos/serviço através de nosso proprio
sistema de segmentação.

• Tenha controle do preço pago para
o tráfego
• Ajuste os seus lances em tempo real,
mantenha o seus custos baixos
e as margens altas
• Personalize cada alvo para uma maneira
mais flexível de otimizar seus custos

• Horário e duração: Determine o melhor
tempo para exibir anúncios para seu
público-alvo e calibre-o de acordo com
sua zona de tempo escolhida
• Limites de gastos: Determine o quanto
gastar por campanha, com a nossa
tecnologia somos capazes de reconhecer
o seu limite, então você não vai ultrapassar
os seus limites de gastos pré-determinado.
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• Faça você
mesmo ou
garanta um
dedicado
suporte em todos
os passo do
caminho
• Trabalhe com
um dedicado
gerente de conta
para ajudar
você a criar suas
campanhas

Sem requisitos de gastos mínimos
Aumente a visibilidade nas áreas que você deseja
Gere tráfego exclusivo que só a nossa rede pode fornecer
Alcance usuários eficazes com base em seu interesse
Mantnha os custos baixos e suas margens altas

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Contatenos para mais informações ou para falar sobre
como podemos trabalhar em conjunto. Estamos ansiosos
para ajudá-lo a obter ainda mais sucesso!

support@trafficflux.com
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