SERVIÇOS DE
MARKETING
DE AD:S
Aumente seu marketing de prospecção e retenção
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SERVIÇOS DE MARKETING DE AD:S

Reforce a eficiência de seu marketing
com dados, tecnologia e IA exclusivos
As apostas esportivas passaram por
grandes mudanças nos últimos anos.
Hoje, aqueles que atraem e mantêm
a maioria dos clientes se beneficiam
ao máximo dos valiosos dados,
personalizados para os mercados
locais e participantes individuais.

Em poucas palavras
Corte custos de prospecção e retenção. Impulsione
o retorno em campanhas de promoção. Aumente
o valor vitalício de cada jogador (PLTV), com uma
combinação de dados detalhados, algoritmos
derivados de IA e tecnologia programática
específica para apostas exclusivas.

Esse é exatamente o pensamento que criamos em
nossos serviços de marketing a partir de ad:s. A
solução é baseada em dados profundos, rápidos,
confiáveis e mensuráveis que acumulamos como
provedor líder mundial de serviços de apostas, e é
disponibilizada para ajudá-lo a encontrar e manter
mais clientes, da maneira mais eficiente possível.
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Gere até
40% de
economia em
CPAs

Intensifique os resultados
do seu orçamento de publicidade
com mais inteligência
Nossa plataforma de marketing de serviço
completo oferece apostas de publicidade
programática específica e processos
baseados em IA para fazer com que os
clientes retornem em busca de mais.
Comprovadamente, nosso serviço:



Gera até 40% de economia em CPAs



Impulsiona os cliques em apostas



Incentiva apostas até 3x mais altas nas



Aumenta as apostas do acumulador

recomendadas em 2 a 4 vezes

Faz previsões precisas após 2-3 dias de



atividade do jogador, em comparação com



Fornece 85% de precisão em PLTV e

2-3 semanas com BI padrão

apostas futuras, em comparação com a
média de 55% do mercado
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recomendadas pela IA

em 25%

Envolva mais jogadores e aumente
o seu volume de negócios
Aumento dos valores de vida do jogador

Maior eficiência de aquisição

Personalização

Otimização

Prospecção

Redirecionamento

Identificação, segmentação
e licitação para os clientes
em potencial mais
adequados

Retenção

Segmentação daqueles
que visitam sua
plataforma, mas não se
convertem imediatamente

Bônus

Gestão de seus clientes
de acordo com seu valor
previsto (com base no
comportamento inicial)

Incentivo aos seus clientes
nos momentos certos

Recomendações de apostas personalizadas
e jornadas relevantes para as preferências,
comportamento e status frequentes de
seus clientes

Mensagens dinâmicas relevantes
para os interesses individuais e o
conteúdo que estão consumindo

Experiência e jornada do cliente aprimoradas
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Atraia e mantenha clientes com mais eficiência






Alcance um público maior por meio de
uma ampla rede de plataforma do lado
do fornecedor (SSP), relacionamentos
diretos e mercados privados (PMP) com
editores premium e integração em outras
plataformas multiplicadoras
Entenda seu público mais
profundamente com dados de mais
de 100 milhões de perfis em todo o
mundo. Além disso, identifique jogadores
anonimamente em várias casas de apostas
para uma compreensão profunda do
modo como apostam



Execute campanhas avançadas com
publicidade programática sob medida, por
meio de nossa plataforma de demanda
(DSP) exclusiva, personalizada e API de
calendário esportivo



Descubra seu retorno sobre o
investimento rapidamente para cada
canal de aquisição e campanha

*BI padrão leva 2-3 semanas
** a média do mercado é de 50-55%
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Otimize seus gastos com base nas
previsões do valor da vida útil do jogador
que levam apenas 2 a 3 dias*



Entenda como seus clientes são
lucrativos. Preveja quem se desligará e
quem depositará nos próximos 7, 14 e 30
dias, com uma precisão de mais de 85%**



Identifique seus clientes de alto valor,
reconhecendo possíveis VIPs com apenas
7 dias de atividade. Determine o tipo de
bônus mais adequado. Preveja quando os
clientes tendem a aumentar ou diminuir o
valor



Personalize a experiência dos
apostadores com mensagens automáticas
em tempo real sobre suas ligas favoritas,
eventos e vitórias anteriores, levando em
consideração a sazonalidade

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

Conquiste novos clientes de forma mais eficiente
e sustentável com nossa plataforma de aquisição



Conheça seu público – nossa plataforma
de gestão de dados ad:s leva informações
de mais de 100 milhões de perfis de público
em todo o mundo



Alcance um público maior – obtenha
acesso direto aos principais editores e uma
rede SSP compatível e desenvolvida para um
propósito específico



Campanhas que trabalham mais – graças
à nossa plataforma de demanda exclusiva e
personalizada e API de calendário esportivo



Mensagens mais personalizadas –
crie uma mensagem relevante adaptada
para onde quer que um anúncio seja
veiculado, graças à nossa ferramenta de
personalização de campanhas dinâmica



Calcule seu impacto – os modelos de
atribuição multitoque identificam de onde
as conversões realmente vêm. Um painel de
relatórios completo mostra o impacto em
seu funil em todos os níveis

programática.
Ela foi desenvolvida especificamente para
a indústria de apostas e utiliza otimização
baseada em dados para fornecer prospecção e
redirecionamento personalizados. Assim, você
entregará a mensagem certa ao público certo no
momento certo, reforçando a eficiência do seu
marketing e reduzindo seus CPAs.
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Sucesso até o momento presente

Meta de CPA do operador indexada em 100
97

100

100

92
85

82
74

75

71

67

75

60
50

39

36

24

Custo por aquisição de ad:s alcançado (como uma meta do operador de índice)
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LVA

ESP

ROU

KEN

SWE

RUS

POL

NGA

25

GHA

POR

18
GER

CAN

MEX

USA

0

19

AUT

25

SUI

30

50

43

38

0

Jogador IA
Retenção
Aumente o valor vitalício de
seus jogadores. Impulsione suas
promoções.



Conheça seus jogadores – nossas
previsões rápidas e confiáveis de PLTV e
rotatividade de jogadores indicam que você
pode prever seus retornos de marketing

Aumente o valor do seu cliente e reduza a

com mais precisão e obter mais com seu

rotatividade, com nosso módulo AI Player

orçamento

Retention. Nosso mecanismo de aprendizagem



profunda oferece as previsões do valor de vida útil
do jogador (PLTV) e de rotatividade de jogadores

Segmente os jogadores por valor em
tempo real – identifique possíveis VIPs

mais rápidas e confiáveis do
 mercado com uma

e determine o melhor bônus para cada

precisão de mais de 85% – tudo baseado em

jogador

apenas 2-3 dias de atividade.



Nossos algoritmos também permitem segmentar

Personalize – proporciona aos jogadores
uma jornada em tempo real totalmente

jogadores por valor, detectar potenciais VIPs futuros

personalizada, recomendando as apostas

após apenas 7 dias e recomendar o melhor bônus

pré-partida e durante o jogo mais relevantes

para cada jogador.

em seus esportes, ligas e times favoritos,
levando em consideração a sazonalidade

Além disso, a personalização de apostas em tempo



real cria mensagens superpersonalizadas para
aumentar as taxas de cliques em 2 a 4 vezes e

Mensagens mais relevantes – envie
mensagens relevantes automatizadas para

sinalizar as apostas nas recomendadas pela IA em

jogadores focados em seus times favoritos,

até 300%.

eventos e vitórias anteriores. Além disso,
impulsione as comunicações com base nos
interesses das pessoas e apostas anteriores



Preveja a rotatividade muito antes que
aconteça – preveja quando os jogadores
voltarão, a probabilidade de fazerem um
depósito e a probabilidade de se desligarem
nos próximos 7, 14 e 30 dias
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Sucesso até o momento presente
Clicked bets percentage (control vs test)
control

test

Percentagem de apostas clicadas (controle vs. teste)
5.0
4.5

porcentagem clicada

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Data do comprovante de aposta

controle



teste

CTR para recurso de recomendação impulsiona a porcentagem de apostas
clicadas de 2x a 4x maior do que o controle, indicando maior interesse do
usuário e adoção do recurso

Precisão da previsão (dados do jogador de 3 dias como entrada)

97%

100%

89%
80%

0%

56%

IA BETRADAR

20%

IA BETRADAR

40%

BI DO OPERADOR

56%

Apostas

BI DO OPERADOR

60%

Valor do jogador

Economize custos e seja mais eficiente
com seu marketing - entre em contato
ainda hoje!
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mts.betradar.com/ads

© 2021 Sportradar AG
Betradar é uma marca da Sportradar.
www.betradar.com

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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