Localize o conteúdo

A tecnologia de geolocalização e de Inteligência de IP
proporciona conteúdo mais relevante e melhora
a experiência do usuário
A Internet faz com que cada empresa on-line se torne instantaneamente global,
e isto pode ter um efeito contrário ao esperado para muitos. Por um lado, as vendas e as
oportunidades de receita são imensas. Por outro, a competição aumenta e não apenas
com a empresa que se situa do outro lado da rua.
Fornecer conteúdo único para visitantes on-line não é mais o suficiente para atingir
e aproximar-se de públicos geograficamente dispersos. Na realidade, não há mais
consumidores “nacionais” ou “internacionais”. Eles são digitais. E, eles são locais.
A localização não só permite que as empresas potencializem os desejos e necessidades
únicos dos consumidores, mas também lhes permite identificar as necessidades em
todas as áreas geográficas muito específicas e detalhadas.

A geolocalização por IP reduz o abandono de sites e transações
As lojas físicas sabem de onde vêm seus clientes, de modo que elas podem estocar
prateleiras de formas diferentes, ter cartazes e realizar transações em idiomas locais,
e mostrar preços na moeda certa. O público on-line é tão vasto que esta não é uma tarefa
fácil. As decisões de compra são feitas frequentemente em milésimos de segundos,
e as empresas têm apenas uma pequena janela de oportunidade para fornecer conteúdo
e produtos relevantes a fim de reduzir o abandono do site e da transação.
Foi comprovado que o conteúdo localmente segmentado tem um melhor desempenho
do que o conteúdo global, facilitando em seis vezes mais o engajamento com
o consumidor. Mas, de que maneira as empresas podem adaptar seu conteúdo de
maneira fácil e com sucesso em um atual ambiente sobrecarregado de dados e sensível
à privacidade do consumidor? Com a tecnologia de geolocalização e de inteligência de
IP. Equipadas com informações em tempo real baseadas na localização geográfica dos
usuários e suas características on-line, empresas de qualquer porte, desde pequenos
negócios até grandes corporações reconhecidas globalmente, podem personalizar
o conteúdo, o idioma, a moeda, os produtos e as promoções do site para seus públicos
on-line, criando uma conexão instantânea.

“Para as marcas globais, é simplesmente imprescindível poder
fornecer uma experiência de anúncio mais adaptada
e personalizada, a qual seja relevante para os consumidores,
independentemente de onde eles morem.”
- Undertone
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Localizar o conteúdo
Vantagens
Melhore a experiência de compras

Aumente as receitas on-line

Personalize o conteúdo, o idioma,
a moeda, os produtos e as promoções do
site para criar uma conexão instantânea
com o cliente.

Forneça mercadoria e mensagens
segmentadas para aumentar as taxas
de resposta em até 300 por cento.

Simplifique a experiência
do cliente

Impulsione a receita off-line
Use promoções e cupons segmentados
geograficamente para direcionar o tráfego
on-line para compras off-line em lojas
ou locais de serviço mais próximos
dos usuários.

Forneça o conteúdo certo no momento
certo, diminuindo o tempo que os
consumidores gastam à procura de
produtos e serviços e levando-os ao caixa
mais rapidamente.

Identifique usuários móveis
Vise conexões WiFi com informações
específicas do local para movimentar
os visitantes no ciclo de vendas com
conteúdo e promoções relevantes.

Conheça alguns clientes

Uma empresa

Sede nos EUA:
+1 678.258.6300

Sede no Reino Unido:
+44 (0) 2035 142 663
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