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Roudasta Bing-hakukonemarkkinoinnin virallinen jälleenmyyjä
Suomessa
Routa tuo asiakkailleen uusia mainoskanavia lisäämällä tuotevalikoimaansa Bing-hakukonemarkkinoinnin.

Mobiilimarkkinointiyhtiö Routa on tehnyt sopimuksen Microsoft Advertising -liiketoiminnan kanssa. Yhteistyön myötä Roudasta tulee Bing Ads -
hakukonemarkkinoinnin virallinen jälleenmyyjä Suomessa. Routa on Suomen johtavia mobiilimarkkinointialan toimijoita.

Microsoftin uuden Bing-hakukoneteknologian ansiosta Routa tarjoaa yli 3500 yritysasiakkaallensa uuden kanavan tavoittaa asiakkaita. Bing-
hakukoneteknologia on integroitu muun muassa Lumia-puhelimiin. Yhä laajentuvan laiteintegraation kautta erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voivat
tavoittaa uusia asiakkaita.

Sopimuksen myötä Roudan kautta tuotteita ja palveluita mainostavilla yrityksillä on mahdollisuus hyötyä koko Yahoo Bing Network -verkoston eduista,
kuten 553 miljoonan hakukonekäyttäjän peitosta maailmanlaajuisesti ja 700 000 käyttäjän peitosta Suomessa. Roudan asiakkaat hyötyvät lisäksi jatkossa
kehitettävistä mainontaformaateista, joilla parannetaan mainonnan näkyvyyttä ja kustannustehokkuutta digitaalisissa medioissa. Microsoft ja Routa
tarjoavat yhteistyössä asiakkaille kustannustehokasta digitaalisten kampanjoiden hallintaa.

Microsoftin ja Roudan yhteistyö vastaa mainostajien tarpeisiin tehdä 360 asteen digitaalista markkinointia. ”Olemme iloisia voidessamme julkistaa
sopimuksemme Roudan kanssa. Yhteistyömme on mainio esimerkki siitä, kuinka A&O Microsoft Advertising pystyy laajan laite- ja palveluvalikoiman kautta
tarjoamaan optimaalisia digitaalisia ratkaisuja jokaiselle mainostajalle, tässä tapauksessa pk-yrityksille”, sanoo Jani Savolainen, A&O (Advertising &
Online) Microsoft Advertising -liiketoiminnan johtaja Suomessa.

”Perustimme Roudan, koska halusimme tuoda kaiken aikaa kehittyvät markkinoinnin mahdollisuudet kaiken kokoisten yritysten saataville luotettavasti ja
kohtuulliseen hintaan. Parhaiten tämän mahdollistavat mainiot kumppanit, kuten Microsoft. Bing-mainonta täydentää erinomaisesti hakukonemarkkinoinnin
palvelujamme. Bingin avulla asiakkaamme voivat tavoittaa miljoonia tiedonhakijoita, myös heidät, jotka eivät käytä Googlen hakua', Roudan Erkko Simsiö
kommentoi.
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Tietoa A&O Microsoft Advertisingista

A&O (Advertising & Online) Microsoft Advertising auttaa brändejä tavoittamaan eri laitteita ja palveluja käyttäviä kuluttajia. Microsoft kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita ja tutkii
kuluttajakäyttäytymistä ja uusia formaatteja. Mainontakanaviin kuuluvat muun muassa Windows 8, Skype, Outlook.com, Xbox LIVE, MSN ja mobiili. Kaiken kaikkiaan mainostajilla ja
markkinointitoimistoilla on mahdollisuus saavuttaa yli kolmen miljoonan yleisö Suomessa.

Tietoa Roudasta

Routa on luotettava mobiiliajan markkinointikumppani ja Sanoman osakkuusyhtiö. Yrityksessä työskentelee 55 digimarkkinoinnin ammattilaista, jotka palvelevat jo yli 3500
suomalaista yritystä. Yhtiön tarjontaan kuuluu mobiililaitteille skaalautuvat kotisivut, hakukonemainonta, mobiilipalvelut ja verkkomediatuotteet. Routa toimii Turussa, Porissa ja
Helsingissä. 
www.mobiilimarkkinointirouta.fi

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään
tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoft Oy:n palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000
yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US
dollaria.


