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MEDIA KIT
Alcance milhões de usuários
Nosso network conecta você com milhões de visitantes únicos,
incluindo outros vários que você não encontra em nenhum outro lugar.
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TrafficFactory
é uma agência de publicidade especializada
em venda de tráfego de qualidade mundial
premium. Nosso sistema único de filtragem
nos permite vender tráfego a nível granular,
ajudando a aumentar as conversões e
permitindo aos anunciantes exibir suas
campanhas para os usuários com maior
probabilidade de convesão. Nós podemos
aumentar a proposição de valor para o
usuário final, alvejando o seu país, dispositivo

e categoria com produtos relevantes. A rede
TrafficFactory gera mais de 2,5 bilhões de
impressões de anúncios por dia. O tamanho da
rede TrafficFactory permite aos anunciantes o
acesso a usuários de todo o mundo. Com uma
mistura de tráfego de Desktop, móvel e tablet,
os usuários acessam a rede TrafficFactory
através da maioria dos dispositivos disponíveis
hoje no mercado.

TrafficFactory oferece duas soluções de conversão elevada para suas campanhas de publicidade on-line:

BANNERS
Cost per click (CPC)

POP UNDERS
Cost per Mille (CPM)

Nosso INOVADOR SISTEMA DE LICIATAÇÃO EM TEMPO REAL (Real Time Bidding – RTB), permite aos
anunciantes ofertar por espaços com um número de pontos de banners (vendidos via CPC) e uma sub zona
muita lucrativa de pop unders (vendido via CPM).
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Ad Units

Pop Under

Há quatro zonas de anúncios
disponíveis em nossa rede. Cada
zona é exibida exatamente da mesma
maneira em cada dispositivo utilizado
pelo usuário para acessar a internet.
A tecnologia que utilizamos permite à
cada zona ser carregada do mesmo
tamanho, o que significa que não há
trabalho dobrado para o anunciante
quando se tenta atingir usuários de
dispositivos móveis, tablet e/ou desktop.
A engenharia TrafficFactory exibe
banners ao longo do dia baseada em
nosso sistema de AdRate.

O Pop-under é exibido baseado
na ação do usuário. Quando um
usuário clica no “play” de um
vídeo, o pop under é acionado.
Exibimos pop-unders apenas
uma vez para cada usuário único
no perído de 24 horas. Isto
significa que, por um padrão,
o nosso limite de frequência de
pop-unders é de 1:24. Esta zona,
altamente competitiva em nossa
rede, é ótima para o branding
de uma marca (aumentar a
visibilidade de uma marca).

Banners

Tower (180x1030)
Os anúncios no formato tower
estão posicionados ao lado
direito da página e acima da
dobra, para maior visibilidade.
Na homepage do xnxx.com e
em todas as homepages de
todas as categorias do xvideos.
com e xnxx.com.

A partir de nossa administração fácil de
usar, você pode selecionar a exibição
que melhor funciona para você e
controlar qual banner será exibido.
Os banners podem atingir tráfego por
país, o que ajuda nossos anunciantes
a personalizar seus anúncios e alvejar
usuários de um país específico de
acordo com suas necessidades. Mas isto
não é tudo, você também pode alvejar
usários por região/estado/província,
cidades e seus entornos, categorias
de vídeos, hora e dispositivo. Cada
exibição utiliza do modelo CPC, onde
o preço é determinado por país e pela
competição por um alvo particular.
Nosso limite de cliques é de 1:24, o que
significa que mesmo que um usuário
com um úncio IP clique várias vezes em
seu banner, dentro de 24 horas, nós só
lhe cobraremos o primeiro clique que o
seu banner receber.

Footer (928x244)
Localizada na parte inferior da
página, em todas as páginas
da rede, esta zona de anúncio
dá uma boa exposição para
um banner maior que a média.
Square próximo ao vídeo
(338x235)
Grandes anúncios em quadros
dão-lhe a possibilidade de
mostrar o seu produto em
algumas das páginas mais
visíveis de nossa rede.
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TrafficFactory é
capaz de alvejar
usuários que são
mais propensos
à conversão para
suas campanhas
publicitárias
Como anunciante, você tem acesso a parte do
tráffico de maior conversão na web.
Criar e gerenciar uma campanha é simples
com o nosso organizador de banners.
Existem três tamanhos a serem escolhidos e,
quando você acessa o site, estes são exibidos

corretamente de acordo com o tamanho do
dispositivo do usuário. Esta é verdadeiramente
uma solução universal. O sistema de
posicionamento de campanha, de propriedade
da TrafficFactory, denominado AdRate, oferece
aos anunciantes um indicador numérico no
qual é possível analisar o desempenho de uma
campanha em relação à campanha de melhor
desempenho para cada alvo em particular.
TrafficFactory é capaz de atingir usuários com
maior probabilidade de conversão para suas
campanhas. Nosso sucesso depende muito do
sucesso de nossos anunciantes. Trabalhamos
com nossos anunciantes para nos certificarmos
de que estamos oferecendo o mais valioso
tráffico possível. Nós queremos ajudar os
nossos anunciantes a crescer.

Tráfego Móvel
A rede TrafficFactory gera entre entre 10% a 45% de
suas impressões diárias através de dispositivos móveis.
Como anunciante, você é capaz de atingir usuários
pelo dispositível móvel utilizado para acessar a nossa
rede. O sistema de filtragem de ponta da TrafficFactory
permite aos anunciantes filtrar o tráfego pelos sistemas
operacionais populares, como iPhone, Android,
Windows Phone operating systems, bem como feature
phones (telefones antigos, produzidos antes dos smart
phones, com capacidade de conexão à internet).

Categorias
Gostaria de ser capaz de atingir usuários através de uma
categoria de vídeo espcífica? Você possui um produto específico
que só será interessante para um número menor de usuários em
nossa rede? TrafficFactory adicionou a habilidade de filtrar sua
campanha pela categoria de maior interesse de seus usuários.
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AUMENTE SEU
ALCANCE E
CONVERSÕES

DIRECIMENTO
DE ALTA
PERFORMANCE

DIFERENTES
CANAIS À SUA
ESCOLHA

DECIDA QUANDO
PLATAFORMA
A SUA CAMPANHA PERSONALIZÁVEL
COMEÇA E
TERMINA

Comece as suas campanhas publicitárias hoje!
• Uma vez com sua conta criada, e fundos
depositados, você pode começar a criar
suas campanhas.
• Crie uma campanha e suba banner
facilmente com links rápidos localizados no
seu admin.
• Adicione um ou vários alvos para cada
campanha. O alvo é onde você indica
os filtros por país, dispositivos e filtros de
categorias.
• Você possui 100% do controle de suas
campanhas e gastos. Cada campanha
pode ser controlada com um limite máximo
de gastos diários e limite máximo de gastos
pelas horas do dia que você deseja para a
sua campanha.
• Uma vez com sua campanha criada, você
tem a possibilidade de definir os seus
limites de orçamentários, que podem ser
definidos de acordo com as informçãoes
que você recebe de seu Gerente de Conta
em relação a lances mínimos CPM ou
médios CPC nos países que você terá
como alvos.

• A campanha está pronta para começar a
receber tráfego uma vez que seus alvos
foram criados, seu banners estão linkados e
aprovados.
• A engenharia TrafficFactory é self-service.
Você será capaz de solicitar assistência
de seu Gerente de Conta, mas será de
sua responsabilidade garantir que suas
campanhas foram criadas corretamente.
• Enquanto sua campanha ou banner
continuam pendente para aprovação,
você tem a possibilidade de alterar o que
desejar, incluindo ativação e desativação
de cada campanha ou banner. No cado de
bannes em CPC, ofertas maiores não são o
suficiente para garantir uma posição top nós privilegiamos performance.
• Uma vez que sua campanha está
ativa, nossa engenharia vai inserir
automaticamente a sua campanha em
rotação. Você pode esperar por tráfego
basedo em sua oferta inicial e começar
vagarozamente, depois de ativada, gerar
maiores ofertas, altas o suficiente para
competir com outras campanhas existentes.
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Regras principais e informações
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Todo o conteúdo do anúncio deve ser legal para o país em que está sendo anunciado.
Banners e Pop-unders passarão por um processo de aprovação/rejeição.
Todo o tráfego da TrafficFactory é 100% adulto.
Os preços para o tráfego variam de acordo com o modo de publicidade e o país do usuário.
Sem áudio para quaisquer banners e/ou pop-unders.
Não aceitamos sites de vídeos grátis (free tubes).
Todas as imagens com pessoas menores de idade serão rejeitadas.

Regras de Banner

Regras de Pop-unders

• Formatos de banners aceitáveis:
.jpg / .gif / .png
• Banners não devem exceder 1024KB por
anúncio
• Efeitos no banner considerados incomodos
para o usuários, com base em suas ações,
estão sujeitos à rejeição

• Por favor, sem confirmações de saída (tais
como: “Tem certeza que deseja sair desta
página?”)
• Sem som ou vídeo automático, estes só
devem começar uma vez que o usuário
clicar no botão <<play>>
• O redimensionamento da página não é
aceitável
• Sem pop-unders adicionais

• Faça você
mesmo ou tenha
um dedicado
suporte para
cada passo

• Trabalhe com um
dedicado gerente
de contas para
ajuda-lo(a) na
criação de suas
campanhas

FALE CONOSCO
Contate-nos para mais informações ou para conversar
sobre como nós podemos trabalhar em conjunto. Estamos
ansiosos para ajudá-lo a ter ainda mais sucesso!

support@trafficfactory.biz
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