CASE STUDY

Convertte descobre o
poder do Display para
FEBRACIS com Maximizar
Conversões.

O Desafio
FEBRACIS, uma instituição de Coaching, estabeleceu para a
Agência Convertte uma meta de atingir 5000 leads através de
anúncios do Google Ads. Até então, campanhas de Display por não
terem um bom desempenho, eram usadas como uma forma de
trazer mais volume e cobertura para a campanha ao invés de ser
uma ferramenta para trazer mais leads.

A Abordagem
Devido a parceria com o Google, Convertte entendeu que anúncios
na rede de Display poderia ser uma parceria eficiente para ajudá-los
a atingir essa meta, continuando a trazer cobertura.

Convertte - www.convertte.com.br
Febracis - www.febracis.com.br
Fortaleza, CE, Brasil

Maximizar Conversões no Display
economizou o nosso tempo e deixou as
nossas campanhas de Display mais
eficientes. Os anúncios de Display do
Google se tornaram um ótimo parceiro
para melhorar a performance das
contas da nossa agência
—Marco Túlio, Convertte Performance Director

Usando Rascunhos & Experiências, Convertte testou Maximizar
Conversões no Display e conseguiu validar que essa estratégia de
lance totalmente automatizada poderia trazer performance e
melhorar resultados da Febracis.

Os resultados
Volume de conversão aumentou enquanto o custo por aquisição
diminuiu quando comparado com a estratégia de lance que estava
sendo usada anteriormente (CPC manual). Com Maximizar
Conversões, Convertte hoje enxerga os anúncio na rede de Display
do Google como um parceiro de performance para a Febracis e tem
intenção de mover as outras campanhas potenciais de Display que
hoje estão rodando em CPC Manual para Maximizar Conversões.
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