
Aller alkaa tarjota trading desk -palvelua
Aller Media Oyn uusi online-markkinoinnin palvelu avaa mainostajalle mahdollisuudet näkyä myös muissa kuin Allerin omissa
medioissa.  Trading deskin kautta pääsee nyt hyödyntämään tehokkaasti datan avulla koottuja kohderyhmiä ja reaaliaikaisia
ostoaikeita.  

Aller laajentaa online-markkinoinnin palvelujaan ja lanseeraa trading deskin. Mainostajat voivat nyt hyötyä ketterästi online-palveluista, joissa
hyödynnetään yhtiön rikastamia datasegmenttejä. Rikastamo-datapalvelun tarkat kohderyhmät kertovat reaaliaikaisista ostoaikeista, ja niitä
voidaan hyödyntää mainonnassa kanavariippumattomasti ympäri maan, ei ainoastaan Allerin omissa medioissa.

Ainutlaatuisen trading desk -palvelusta tekee se, että Aller Media ostaa asiakkailleen mainostilaa nyt myös muiden kuin omien medioidensa
mainosinventaarista. Kampanjoinnissa tämä tarkoittaa, että datalla tunnistettuja ostoaikeita saadaan kiinni useista eri medioista, joihin
mainonta voidaan kohdentaa. Tämä tekee kampanjoiden tavoittavuudesta aiempaa laajempaa ja tehokkaampaa.

”Trading desk mahdollistaa kampanjan ostajalle entistä suuremman yleisön ja tarkat kohderyhmät sekä paremman konversion. Pystymme
tarjoamaan laajennetusti kaikkia tuttuja online-mainonnan keinoja: displaytä, mobiilia ja videota. Kaiken tekemisen pohjalla on
mediariippumaton Rikastamon data”, sanoo Allerin datakyvykkyyden tuotekehityksestä vastaava Sini Kervinen.

”Trading deskin kanavariippumattomuuden ansiosta kampanjoiden tulosten odotetaan yltävän aivan uudelle tasolle. Odotamme tästä
merkittävää kasvua online-markkinoinnin tekemiseemme”, sanoo Allerin data- ja digitaalisesta liiketoiminnasta vastaava johtaja Sami
Lahtinen.

Rikastamo on online- ja offline-dataa yhdistävä palvelu, joka tunnistaa ostoaikeita muun muassa verkkoselaintapahtumien perusteella. Tämän
perusteella muodostetaan kohderyhmiä markkinoinnin ja mainonnan käyttöön. Rikastamon data on mediariippumatonta ja sisältää noin 10
miljoonaa selainta.

Aller lanseerasi viime vuonna tulostakuun markkinointipalvelujaan ostaville asiakkailleen. Tulostakuukampanjoissa taataan asiakkaalle tietyn
mainostavoitteen saavuttaminen. Trading desk -kampanjat kuuluvat tulostakuun piiriin.

Lisätiedot: Tea Teinilä, viestinnän asiantuntija, Aller Media Oy,  040 5460 522

Aller Media Oy on innovatiivinen, moderni media-ja markkinointitalo, joka on tunnettu vahvoista brändeistään. Uskomme vapaaseen sanaan, tiedon
avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Aller Median ydinosaamista ovat viihde, lifestyle, digitaaliset mediakonseptit, sisältömarkkinointi ja dataliiketoiminta.
Vision ja uudistumiskyvyn ansiosta Aller Medialla on vahva markkina-asema. Allerin Rikastamo tarjoaa yhdistelmän rikastettuja kohderyhmiä ja
ennennäkemättömän syvää ihmisymmärrystä liiketoiminnan tarpeisiin yhdistämällä kansallisesti merkittävää offline- ja online-dataa. Allerin tunnetuimmat
tuotemerkit ovat Suomi24, Dingle, Seiska, ELLE, Koti ja keittiö, Katso, Oma Aika, Idealista ja All Over Press. Yritys työllistää Suomessa noin 250
henkilöä. www.aller.fi


