MANAGED
TRADING
SERVICES
Bem-vindo ao futuro de suas apostas esportivas
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GESTÃO DE APOSTAS ESPORTIVAS

Managed Trading Services

Find out more

Administre suas apostas esportivas com os melhores recursos da área

Conheça Managed Trading Services (MTS): a solução
MTS em números

de gestão de apostas esportivas líder mundial.
Ela abrange as facilidades mais atrativas e é
flexível o suficiente para que você possa coordenar
suas próprias apostas. Além disso, é adequada para
organizações de todos os formatos, tamanhos e níveis
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de experiência de negociação.
Com a solução MTS em mãos, você se juntará a
mais de 200 operadores para:
Aumentar as margens e os lucros de forma
sustentável
Eliminar significativamente os custos e
investimentos operacionais
Tornar a negociação cada vez mais flexível
e eficiente
Diferenciar-se da concorrência
Melhorar a experiência para clientes de
apostas
Manter os riscos operacionais e comerciais
sob controle. Constantemente.
Números em abril de 2021
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Totalmente
customizável

O serviço mais flexível e avançado da indústria

Reforce suas chances. Gerencie riscos com mais

esportivas e tecnologia de ponta, e seus algoritmos

eficácia. Aumente o seu volume de negócios.

de precificação são gerados por modelos

Pense na MTS como uma forma de se beneficiar

matemáticos de IA que estão em constante

ao máximo das suas apostas esportivas. A solução

lapidação. Além disso, é possível personalizar o

conta com o apoio de especialistas em negociações

serviço de acordo com suas preferências.

Cinco vantagens exclusivas da solução

Visão incomparável

Flexibilidade integrada

Sportradar é líder no setor de dados e,

Integramos a flexibilidade em cada etapa

consequentemente, a MTS também é.

da jornada da MTS, desde a integração até

O resultado? Tecnologia disponibilizada ao

a configuração e o uso diário. O resultado?

seu alcance com mais conhecimento sobre

É possível moldar todo o serviço ao seu

o mercado do que qualquer um de seus

redor.

concorrentes.
Um relacionamento próximo
IA de autoaprendizagem

Você trabalhará em conjunto com

Analisamos os dados tão profundamente

especialistas, como nossos gerentes de

que podemos desenvolver algoritmos de IA

contas operacionais e gerentes de ITS.

que calculam as probabilidades. O resultado?

O resultado? Estamos aqui sempre que você

Melhores preços e melhores margens.

precisar de nós e podemos agir com rapidez
quando for necessário alterar algo em nosso

Tecnologia de ponta

serviço.

Nossa tecnologia está sempre evoluindo, e
os processos demorados e sujeitos a erros
são automatizados. O resultado? Um nível
totalmente novo de eficiência na negociação.
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Solução
omnicanal

OPÇÕES DE INTEGRAÇÃO

Conecte-se a qualquer plataforma
ou utilize a nossa mesmo.

Find out more

Solução completa de negócio

Recursos

Você pode se beneficiar do recurso completo e
adquirir a MTS como parte integrante de nossa
plataforma de apostas esportivas omnicanal ou

Mecanismo de plataforma potente

pode fixar a solução em sua própria plataforma.
Se optar pelo recurso completo, receberá acesso

Solução verdadeiramente omnicanal

a todos os nossos produtos e serviços, como a mais
abrangente cobertura esportiva ao vivo e pré-jogo

Riqueza de recursos e simplicidade de uso

disponível, a maior oferta de transmissão ao vivo
do setor, nosso conjunto completo de produtos de

Tecnologia inovadora

apostas esportivas virtuais e nossas ferramentas de
engajamento de apostas.
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Nossa plataforma de apostas esportivas é composta por três
módulos
Você pode escolher um ou todos, dependendo do que precisa.

O único serviço
agnóstico de
plataforma do
mercado

Módulo de apostas esportivas
Rápido, escalável e estável com 99,9997% de tempo de atividade

MTS autônoma

Sistema de gestão de dados

Se você tem sua própria

Funciona em todos os dispositivos e aplicativos nativos

plataforma ou deseja obter

Catálogo premiado para varejistas, incluindo nosso SSBT e soluções

uma por outros meios, a

de venda livre

MTS é capaz de se adaptar
facilmente ao ambiente
escolhido.

Módulo PAM
Mecanismo de promoção e bônus

Núcleo da MTS

Visão 360 graus das atividades do jogador

Desenvolva sua própria

Processamento de pagamentos integrado com carteira em tempo

plataforma em torno

real compartilhada

da MTS e beneficie-se

Sistema CRM com componentes KYC integrados

da gestão inovadora

Configurador flexível para jogos responsáveis

de negociações e riscos
inovadores em seu núcleo.

Módulo BI

Referência de parceria

Análise de dados em tempo real

Caso contrário, podemos

Visualizações e relatórios inteligentes prontos para uso

recomendar uma equipe

Tecnologia baseada na plataforma Oracle BI Suite

de nosso Programa de

Facilidade de uso por meio de um aplicativo móvel

Parceiros Multiplataforma.

Acesso de back-end único para fácil manuseio

Avaliamos nossos parceiros
por completo, ou seja,
tenha certeza de que são
capazes de integrar nossos
serviços com perfeição.
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MODELOS DE NEGOCIAÇÃO

Negociação integrada

Find out more

Gerencie suas apostas esportivas de maneira inteligente

Você não precisa de um orçamento elevado para

Com ela, você obtém as ferramentas de

tornar suas apostas esportivas mais eficientes, e sim

negociação mais sofisticadas da MTS, algoritmos

da nossa Solução Integrada de Negociação, ou seja,

de negociação de IA e processos de aprendizagem

a ITS.

automática, além de ser flexível, não limitando

A solução é capaz de impulsionar sua

suas apostas esportivas de forma alguma. Afinal,

negociação para o próximo nível, ao mesmo

estamos lidando com o seu negócio.

tempo em que protege sua empresa contra riscos.
É garantido.

Vantagens

Flexibilidade
completa

Adapta-se ao
seu negócio

Você está
sempre no
controle

Melhor
negociação

Interrompe os
problemas de
capacidade

Processos
automatizados e
IA integrados

Melhor
segurança

Obtenha perfis precisos de jogadores,
classificações de torneios e eventos,
além de proteção contra manipulação
de resultados (eventos suspeitos)

Uma parceria
estreita

Tecnologia de
negociação líder
completa

Sem restrições
de plataforma

Custos de desenvolvimento
de BI e TI significativamente
mais baixos

Beneficie-se das
ferramentas de
negociação mais
recentes

Obtenha ajuda
de nossos
especialistas
em negociação
da MTS

Estruturas
de custo fixo
otimizadas

Aumente
seu ROI em
operações
específicas

Trabalhe em conjunto com gerentes de
contas operacionais e gerentes de ITS
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Consulte o
roteiro de desenvolvimento
da MTS sempre
que precisar

MODELOS DE NEGOCIAÇÃO

Negociação completa e seletiva

Find out more

Pacotes de negociação completos e proveitosos

Deixe que gerenciamos suas apostas esportivas

mantendo seus custos baixos. Liquidaremos os

e tenha mais tempo livre. Com a Solução de

tickets de seus clientes em tempo real, para que

Negociação Seletiva, assumiremos canais, esportes

não sofram atrasos.

e ligas específicos. Já com a Negociação Completa,

Este é o recurso ideal se você não tem a

assumiremos todas as funções.

capacidade ou as habilidades certas internamente

Administraremos sua negociação por completo,

ou se quiser economizar na contratação de uma

incluindo emissão de tickets e gestão de riscos.

pessoa ou equipe interna.

Cumprimos nosso papel de forma eficiente,

Vantagens

Tranquili
dade total

Gestão completa de apostas esportivas
com negociação líder de mercado,
gerenciamento de jogadores VIP e
liquidação de tickets em tempo real –
feito sob medida para você

Proteção total por meio de serviços
incomparáveis como Gestão de Riscos,
Detecção de Fraude e nossa Garantia
de Devolução

Mais pelo
seu dinheiro

Economize dinheiro na contratação de
especialistas internos e tecnologia

Blocos de baixo custo fixo para dados
e gestão de esportes premium, graças
à Distribuição de Receira e Garantia de
Devolução

Melhor no
negócio

Obtenha dados
esportivos
líderes do setor
e transmissão
de vídeo da
Sportradar

Uma parceria
estreita

Você trabalhará
diariamente com
seus próprios
gerentes
de contas
operacionais
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Beneficie-se de estratégias de preços
e negociação personalizadas, para
que possa competir com as principais
apostas esportivas

Integre
conteúdo de
terceiros se
precisar

Estamos prontos para orientá-lo na
gestão de apostas esportivas, para que
você possa assumir a função no futuro

Avaliação de
sua estratégia
de negócios e
conselhos para
ajudá-lo a obter
sucesso

Economize
40%
em CPA*

SERVIÇOS DE MARKETING DE AD:S

Torne a aquisição e retenção de
clientes verdadeiramente eficientes
Find out more

Serviços de marketing impulsionados por dados e tecnologia – projetados
exclusivamente para apostas esportivas
O que você recebe

As apostas esportivas passaram por grandes mudanças
nos últimos anos. Hoje, aqueles que atraem e mantêm
a maioria dos clientes são alimentados por dados

Uma plataforma de marketing de serviço

valiosos e personalizados para os mercados locais,

completo com publicidade programática e

que é exatamente o pensamento que

maneiras baseadas em IA para fazer com

desenvolvemos nos serviços de marketing de ad:s -

que os clientes retornem

projetado exclusivamente para clientes da MTS. A
solução é baseada em dados profundos, rápidos,

Recursos de marketing específicos para a

confiáveis e mensuráveis que acumulamos como

indústria de apostas que reforçam o valor

provedor líder mundial de serviços de apostas, e é

de seus clientes atuais e reduzem os gastos

disponibilizada para ajudá-lo a aumentar sua base de

com a aquisição de novos clientes

clientes da maneira mais eficiente possível.
Uma maneira de aumentar suas apostas
Em poucas palavras

esportivas rapidamente, gerando altos

Corte custos. Impulsione o retorno. Aumente o valor

retornos com menos risco

vitalício de cada jogador, com uma combinação
de dados detalhados, algoritmos derivados de IA e

Use o pacote completo ou escolha entre

tecnologia programática específica para apostas.

aquisição e retenção

É comprovado que:
gera até 40%
de economia em
CPAs*

realiza previsões
precisas após 2-3
dias de atividade do
jogador**

proporciona mais de
85% de precisão***
em PLTV e apostas
futuras

* Em comparação com o índice-alvo do operador em 100

Impulsione os
cliques em apostas
recomendadas em 2
a 4 vezes

** BI padrão leva de 2 a 3 semanas
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incentive apostas
até 3x mais altas
nas recomendadas
pela IA

aumente
as apostas do
acumulador em
27%

*** A média do mercado é de 50-55%

SERVIÇOS DE MARKETING DE AD:S

SERVIÇOS DE MARKETING DE AD:S

Aquisição
programática

Retenção de
Jogador por IA

Aumente sua base de clientes.
Reduza seus CPAs em até 40%*.

Aumente o valor vitalício de seus
jogadores.
Impulsione suas promoções.

Atraia novos clientes de forma mais eficiente

Torne seus clientes mais valiosos. E interrompa a

e sustentável com nosso módulo de Aquisição

rotatividade.

Programática. O módulo foi desenvolvido

Nosso módulo de Retenção de Jogador por IA

especificamente para a indústria de apostas e

extrai mais do seu marketing e bônus, com um

utiliza prospecção e redirecionamento otimizados

mecanismo de aprendizado profundo por IA que

e personalizados. Assim, você entregará a

fornece as previsões mais rápidas e precisas do valor

mensagem certa ao público certo no momento

vitalício do jogador (PLTV) e rotatividade de jogadores

certo, reforçando a eficiência do seu marketing e

do mercado. Tudo isso com base em apenas 2 a 3

reduzindo seus CPAs em até 40%*.

dias de atividade**, com uma precisão de mais de
85%***.

Vantagens

Nossos algoritmos também permitem segmentar

Reduza CPAs

jogadores por valor, detectar possíveis VIPs futuros

Converta mais

e recomendar o melhor bônus para cada jogador.

Obtenha uma base de clientes mais ampla

Depois, há a personalização de apostas em tempo

Aumente a receita

real, que cria mensagens superpersonalizadas para
impulsionar as taxas de cliques em 2 a 4 vezes e
aumentar as apostas em 3 vezes nas recomendadas
pela IA.
Vantagens
Obtenha informações antecipadas sobre seu
cliente
Impulsione o PLTV
Interrompa a rotatividade de clientes
Faça com que suas campanhas trabalhem mais
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Para mais informações,
entre em contato conosco em
sales@betradar.com
ou através do nosso Suporte ao
Cliente em
support@betradar.com
Siga a Sportradar nas redes sociais
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