TUTORIAL

Como iniciar suas campanhas na
trafficfactory.com
Faça o login na sua conta aqui
* Se você não se lembra da sua senha, clique em „Esqueceu sua senha“ e siga o processo de
redefinição.

Como é o seu primeiro login, você precisará definir algumas configurações de segurança.

PASSO 1: Registre seu número de celular para ativar
o recurso de segurança “2 STEP LOGIN”

Preencha o campo com o código recebido por SMS e clique em „Confirmar“.

PASSO 2: Defina seu nome de usuário

PASSO 3: Configure IP RANGE
é apenas uma página de informações. Você poderá gerenciar as configurações assim que fizer login na sua
conta. Clique em „Skip“ para prosseguir para o próximo passo.

PASSO 4: Preencha as informações de contato e faturamento e
“Confirmar“

Se você não estiver baseado na Europa, marque a opção “Não aplicável / Conta pessoal” para o número do
IVA.
Se você não tiver um número de registro, marque a opção „Não aplicável / Conta pessoal“.
→ MAKE SURE THAT YOUR COMPANY NAME/ PERSONAL NAME REGISTERED ON OUR PLATFORM MATCHES YOUR
PAYMENT INFORMATION, OTHERWISE YOUR PAYMENT WILL BE REJECTED.
→ FROM 04/01/2018, INVOICES SENT TO EUROPEAN CUSTOMERS WITHOUT A VALID VAT NUMBER WILL BE ISSUED
WITH THE STANDARD VAT RATE OF THE CUSTOMER’S COUNTRY.

PARABÉNS!
You have access to our powerful platform

Se você deseja otimizar a segurança da sua conta, por favor, verifique nossa página de tutorial a seguir:

tutorial page

Siga nosso processo fácil de 5 etapas para começar a anunciar:
1. Informações completas sobre a empresa e faturamento + aceitar nossos termos e condições de
pagamento
Como preencher minha empresa e informações de faturamento
2. Criar campanha (s)
Como criar uma campanha de CPC ou CPM
3. Faça upload de banners e vincule-os a campanhas correspondentes (e aguarde provação)
Como fazer upload de um banner ou vídeo para uma campanha de banner
Como enviar um vídeo para uma campanha de “pre-roll”
Como vincular banners ou vídeos à sua campanha de banner
Como vincular vídeos à sua campanha de “pré-roll”
4. Crie o seu pedido de inserção de publicidade (A.I.O.) e envie fundos por WIRE / PAXUM / PAYPAL.
Como adicionar novos fundos
5. Ativar campanhas
Como ativar uma campanha
*Atualmente, nossos tutoriais estão disponíveis principalmente em inglês. Não hesite em entrar em contato
com o gerente da sua conta para uma sessão de treinamento rápido, se você preferir outro idioma.
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