Al uw producten
dynamisch in Google.
Minder werk.
Meer omzet.

Slimmer bieden.
Automatisch voorraadbeheer.
Hogere conversie ratio’s.
ADchieve helpt organisaties met het
geautomatiseerd adverteren in zoekmachines
zoals Google. We optimaliseren zowel betaalde
tekstadvertenties als Google Shoppping en
maken het beheren hiervan eenvoudig.
Ons klant specifieke algoritme zorgt voor de
juiste prijspositie ten opzichte van concurrenten
en houdt rekening met wat voor u belangrijk is.

Voor wie is ADchieve geschikt?
Heeft u de behoefte om AdWords en
Google Shopping efficiënt te beheren?
En werkt uw organisatie o.a. met:
-

Een groot (product) assortiment
Dynamische prijzen
Wisselende voorraad
Aanzienlijke advertentie uitgaven
Vraag nu een demo aan op:
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ADchieve
De Voordelen
Search

Campagne Management

Van een feed naar
dynamisch adverteren

Efficiënter werken zonder
de controle te verliezen

•
•
•
•

• Automatiseer het beheer (deels) dmv algoritmes
• Ontvang voor Shopping naast uitsluitingen ook
suggesties voor biedingen
• Op maat gesneden algoritme welke vanuit de juiste
SEA en Data expertise samen wordt geformuleerd

Optimaliseer feed aan de hand van mapping
Creëer makkelijk en snel campagnes
Hanteer slimme business rules en extensies
Voor elk zoekwoord een relevante en
kwalitatieve advertentie met vanaf prijs

Google Shopping

Insights

Van bieden op
productniveau naar een
bod per zoekterm

Waardevolle Big Data
koppelingen waar Google
niet over beschikt

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Elke campagne structuur in AdWords is mogelijk
Helder inzicht in zoektermen per product
Het juiste product ook bij algemene zoekwoorden
Biedingen dichter bij het aankoopmoment
Meerdere keren per dag (tot elk uur) updates

Effect op verkopen in fysieke winkels (ROPO)
Winstbijdrage in plaats van rendement
Prijspositie ten opzichte van concurrenten
Effect van weersinvloeden
Regionale verschillen op basis van unieke kenmerken

Tevreden gebruikers zijn o.a.
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