ADchieve - Next Level PPC
voor de Reisbranche

ADchieve helpt organisaties in de reisbranche met het geautomatiseerd adverteren
in zoekmachines zoals Google en Bing. We optimaliseren zowel betaalde
tekstadvertenties als Google Shopping en maken het beheer hiervan eenvoudig.
Ons klant specifieke algoritme zorgt voor de juiste prijspropositie ten opzichte van
concurrenten en houdt rekening met wat voor u belangrijk is als reisaanbieder.

ADchieve is dé automatiseringsoplossing voor PPC
campagnes specifiek afgestemd op de reisbranche.
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De voordelen
van ADchieve
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+

Adverteer schaalbaar op het gehele reisaanbod in Google en Bing

+

Bouw in een handomdraai relevante advertentieteksten met hoge
doorklikpercentages

+

Pas extensies toe die precies aansluiten bij elk uniek reisaanbod

+

Communiceer eenvoudig sale en lastminute acties

+

Verbeter marges dankzij op de reisbranche afgestemd bidmanagement

+

Bespaar tijd door routinematige campagnemanagement
werkzaamheden te automatiseren

+

Pas kanaaloverstijgend feedmanagement toe voor alle reiskanalen
naast Google en Bing

+

Spar met ervaren Google Ads en Datascience Consultants
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Mogelijkheden specifiek
afgestemd op de reisbranche.
Schaalbare campagnes

Relevante advertentieteksten

Met ADchieve is het eenvoudig om campagnes aan te maken
en te onderhouden. Campagnes voor elke bestemming of
elke accommodatie? Geen punt bij ADchieve! ADchieve maakt
alle campagnes en advertentiegroepen aan en voegt nieuwe
bestemmingen en accommodaties automatisch toe.
Met ADchieve is het mogelijk om campagnes vergaand op te schalen.
ADchieve biedt mogelijkheden om meerdere accounts tegelijk te
managen. Al die accounts en campagnes zijn bovendien makkelijk
te onderhouden. Al dan niet tijdelijke aanpassingen in advertenties
kunnen snel op grote schaal doorgevoerd worden.

Bij het aanmaken van advertentieteksten kunnen specifieke kenmerken
in teksten opgenomen worden over de accommodatie of bestemming
waarvoor u wilt adverteren. Denk aan prijzen, reviews, het aantal reizen
naar een bestemming. Dit soort dynamische content houdt ADchieve
up to date.
ADchieve kan u ook suggesties geven voor het afsplitsten van
advertentiegroepen. Advertentieteksten kunnen zo nog relevanter
gemaakt worden. Een advertentiegroep voor ‘reizen naar Turkije’ kan
opgesplitst worden op basis van zoekopdrachten door gebruikers naar
‘vakantie Turkije’, ‘rondreizen Turkije’, ‘goedkope reizen Turkije’, etc.
Deze nieuwe advertenties worden voor u door ADchieve up to date
gehouden.

Dynamische en op het reisaanbod
afgestemde extensies
Het automatiseren van extensies maakt het mogelijk om zeer relevante
advertentie uitingen te maken die beter doorklikken. Denk aan
sitelinks waarbij bij een bestemming de best gewaardeerde campings
in de regio worden opgenomen, specifieke eigenschappen van de
accommodatie, de beste alternatieve accommodaties, etc. Deze
extenties worden dynamisch onderhouden en ADchieve zoekt steeds
naar de beste match tussen advertenties en extensies.
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Geautomatiseerd keywordbeheer
Uiteraard worden voor u via ADchieve ook de juiste zoektermen voor
uw campagnes aangemaakt. Maar ADchieve kan via ingebouwde
algoritmes ook zoektermen uitsluiten die niet voldoen aan de
rendementseisen van uw campagne.
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ADchieve geeft een strategische
voorsprong op de concurrentie.
Hogere omzetten en betere marges

Support vanuit senior consultants

ADchieve optimaliseert omzet en marges voor de reisbranche. Met
ADchieve is het mogelijk om maatwerk biedalgoritmes te ontwikkelen.
Consultants van ADchieve ondersteunen bij de uitwerking van deze
algoritmes. Bedrijfsspecifieke data wordt betrokken. Denk aan data
over beschikbaarheid van accommodaties, ‘look & book’ tabellen, en
het rendement per reis of bestemming. Het resultaat; u bent minder
tijd kwijt aan bidmanagement en het rendement van uw campagnes
verbetert.

ADchieve biedt niet alleen een automatiseringsoplossing. ADchieve
heeft de consultants in huis om u te begeleiden in de opzet van
geavanceerde en data gedreven campagnes. De consultants van
ADchieve hebben een achtergrond in zowel PPC advertising,
Datascience en Wiskundige modellen. Samen met u zorgen zij voor
een perfecte implementatie waarmee u bouwt aan een strategische
voorsprong op uw concurrenten.

Feeds voor alle kanalen
Wilt u naast search campagnes ook feeds van andere kanalen
onderhouden? Dat kan. Via ADchieve kunt u feeds eenvoudig
bewerken en op maat maken voor vrijwel elk platform of site. ADchieve
heeft een specifieke ‘mapping’ mogelijkheid voor de reisbranche.
U hoeft uw gegevens, maar één keer in te stellen en ADchieve kan
vervolgens feeds aanmaken voor alle relevante kanalen.
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