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A kampány
A Szerencsejáték Zrt. online kampánnyal akarta
népszerűsíteni a TippmixPro szolgáltatását.
A kommunikációnak két fő üzenete volt:
- Üdvözlő bónusz a regisztráló játékosoknak
- Megemelkedett odds-ok kiemelt meccseknél
A kampány fő célcsoportja a 18-39 éves sportkedvelő férfiak
voltak. Akik körében új felhasználók regisztrációra való
buzdítása, valamint a meglévő felhasználók számára a kiemelt
odds-ú meccsek kommunikációja
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Kihívás
Konverzió fókuszú kampány jól körülhatárolható
célcsoporttal és sport tematikai fókusszal.
Alapvető prospecting stratégiák:
- Szocio demográfiai célzás
- Kontextuális célzás
- Érdeklődés alapú célzás
A private deal-ek a költségek alacsonyan tartása érdekében,
illetve a branding fókusz hiányában háttérbe kerülnek.
Ennek ellenére a prospecting lábaknál fontosnak tartottuk
kiaknázni a jól elhatárolható célcsoportot, ezért bevezettünk
egy negyedik célzást, az irányított programmatic
megjelenéseket.
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Megoldás
A Doomino Site Spinner mesterséges intelligenciával támogatott
algoritmusait kihasználva, a DKT által szolgáltatott közönségmérési
adatokat alapul véve - többféle elemzést futtattunk a célcsoport
internetezési szokásaira.
Az eredmények alapján egy több szempontból
stratégiailag kurátált site listát kaptunk:
- Leghatékonyabb célcsoport elérés
- PV affinitás
- Keresztlátogatottság és lefedettség
A site listát whitelist formájában töltöttük fel az programmatic
rendszerbe és erre targetált megjelenéseket futtatunk a kampány
során, így alacsonyabb költségen, private deal nélkül is irányítottan
megjelenhetett a hirdetés prémium felületeken.
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Eredmények

Click-through
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conversion

+52%

+18%

-11%

Az irányított site listákon futtatott megjelenések
jobban teljesítettek a hagyományos prospecting
célzásoknál:
• 52%-al magasabb átkattintási arányt
• 18%-al magasabb konverziós arányt
• 11%-al alacsonyabb konverziós költséget
értek el a közönségmérési adatokkal megtámogatott
site listán futtatott kampány elemek, így a
rendelkezésünkre álló – de programmatic rendszerbe
nem integrált – adatforrások bevonásával jelentős
hatékonyság-növekedést könyvelhetünk el.

* Source: Adform RTB 2020.02-2020.03
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Tanulságok és
következő lépések
• Az alternatív adatforrások bevonása a programmatic-ba
új lehetőségeket rejt
• Megfelelő előmunkával akár külső – fizetős – DMP adatok
bevonása nélkül is javítható a hatékonyság
• A külső adatok és a beépített adatok szinergiája
feltáratlan terület, további hatékonyságnövekedéshez
vezethet
• Az inventory mennyisége kérdéses, nem minden
kampánycélcsoport könnyen behatárolható és elérhető

Köszönjük!

