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• Busca avançada e ações programadas
• Gerenciamento de orçamentos
• Dimensões e categorias

• Biblioteca de modelos de campanha
• Criação em massa de campanhas de 

segmentação geográficas
• Criação de conta de mecanismo 

automatizado

• Atribuição entre canais
• Várias políticas de atribuição
• Relatório de caminho de conversão

• Regras de lances personalizadas
• Política de lances baseada em regras 

algorítmicas
• Kenshoo Portfolio OptimizerTM (KPO)

• Expansão de palavra-chave e relatório 
de consulta de busca entre canais

• Conjunto de relatórios detalhados 

• CCO (Otimização para conversões 
de chamadas)TM

• Kenshoo Seamless Site TrackingTM (SST) 
de seu sistema interno

AMBIENTAÇÃO 
FÁCIL

AUTOMATIZAÇÃO 
E EFICIÊNCIA

ACOMPANHAMENTO 
DE CONVERSÕES

ATRIBUIÇÃO 
ADEQUADA

OTIMIZAÇÃO 
HOLÍSTICA

IDENTIFICAÇÃO DE 
OPORTUNIDADE

Flexibilidade e automatização.
Para as massas.
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CRIAÇÃO DE CAMPANHA
conta automatizada e simplificada para 

acelerar o processo de ambientação 
de novo cliente

RELATÓRIOS E 
BIBLIOTECAS DE MODELO 

DE ANÚNCIOS
escalonáveis para ajudar você a gerenciar 

muitos clientes com menos recursos

A plataforma de marketing digital líder para gerenciar alto
volumes de campanhas de SEM e colocar páginas para 

PMEs — enquanto mantém o foco nos resultados.

Kenshoo é uma marca comercial da Kenshoo Ltd. Outros logotipos de empresas 
e nomes de marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

FERRAMENTAS DE 
GERENCIAMENTO DE 

ORÇAMENTOS
avançadas para manter suas 

campanhas atualizadas
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CRIAÇÃO DE CAMPANHA
conta automatizada e simplificada para 

acelerar o processo de ambientação 
de novo cliente

RELATÓRIOS E 
BIBLIOTECAS DE MODELO 

DE ANÚNCIOS
escalonáveis para ajudar você a gerenciar 

muitos clientes com menos recursos

A plataforma de marketing digital líder para gerenciar alto
volumes de campanhas de SEM e colocar páginas para 

PMEs — enquanto mantém o foco nos resultados.

Kenshoo é uma marca comercial da Kenshoo Ltd. Outros logotipos de empresas 
e nomes de marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
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FERRAMENTAS DE 
GERENCIAMENTO DE 

ORÇAMENTOS
avançadas para manter suas 

campanhas atualizadas
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