
TRAFFIC FACTORY
PREMIUM Ad Network
COM 6 BILHÕES DE IMPRESSÕES DIÁRIAS NO MUNDO INTEIRO



AGÊNCIA DE REDE DE 
ANÚNCIOS

Somos uma agência de redes de anúncios que atua como 
intermediária entre os mundos publicitários e editorial.

QUEM SOMOS
A rede de anúncios premium especializada 

em tráfego de alta qualidade. 

A Traffic Factory usa o sistema de leilão em tempo real  (Real Time 
Bidding ou RTB) e da monetização para diferentes públicos, através 
da combinação de uma rede de editores líderes de mercado, filtros 

de segmentação precisos e uma ênfase adicional de valor premium.

EDITORES EXCLUSIVOS 
E NÃO EXCLUSIVOS

A nossa experiência e reputação permitiram que nossa rede de editores crescesse. 
Com uma seleção de editores exclusivos e não exclusivos temos orgulho de ajudar os 

líderes de mercado com a gestão de seus inventários de publicidade digital.



TIME 
INTERNACIONAL

Nossos gerentes de 
contas falam 10 
idiomas e estão 
localizados em todo 
o mundo para atender
nossos clientes em seu
fuso horário.

Ao trabalhar com a Traffic Factory, 
nossa  equipe experiente e bem 
informada de gerentes de contas estará 
aqui para ajudá-lo ao longo do caminho. 

Se você não está familiarizado 
com o mundo da publicidade on-line - 
Acalme-se com a Traffic Factory! 

Oferecemos sessões 
de treinamento e suporte GRATUITOS.
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O QUE OFERECEMOS

MODELOS DE LICITAÇÃO EM CPC E CPM

TRÁFEGO DE ALTA 
QUALIDADE

Orgulhamo-nos de ter 
conquistado confiança e 

credibilidade dos principais 
editores do mercado, 

permitindo a mais alta 
qualidade de tráfego possível 

em toda a nossa rede.

OPÇÕES DE ALVO (Opções 
de segmentação)

Somos uma empresa líder 
na criação, manutenção e 

atualização de nossos filtros de 
segmentação e recursos de 
rastreamento. Segmente por 
Categoria de vídeo, Palavras-

chaves, País, Dispositivo e 
mapa de geofence.

CPC – CUSTO POR CLIQUE 
O anunciante paga por cada 
clique no anúncio/criativo.

CPM – custo por milhar 
O anunciante paga um preço definido por cada mil impressões do 
anúncio/criativo e não por clique.

AJUDA 
PERSONALIZADA

A nossa equipe de gerentes 
de contas e suporte está 

espalhada por todo o 
mundo para ajudar nossa 
crescente clientela em seu 

idioma 
e fuso horário.

VARIEDADE DE ESPAÇOS 
DE ANÚNCIOS

Uma variedade de espaços de 
anúncios está disponível cobrindo 

os diferentes dispositivos que 
podem ser segmentados. Os 
criativos de banner padrão, 

bem como os criativos de vídeo 
selecionados, concluem o 

inventário da Traffic Factory.

   

Nosso banco de dados de anunciantes conta com os maiores players do setor 
e uma variedade de ofertas disponíveis em todos os países do mundo.



Nossos espaços de anúncios e regras de anúncios 
foram criados para fornecer uma experiência do 
usuário ideal. Todos cumprem e estão atualizados 
com as novas regras de publicidade do setor.

• 8 espaços de anúncios disponíveis
• 88% de tráfego móvel e TABLET
• 12% de tráfego desktop

Desktop 
HORIZONTAL 

928x244

Desktop&Mobile&Tablet 
NATIVE AD 

16:9 - 2 to 9 sec.

Desktop 
SQUARE 
338x235

Mobile&Tablet 
MOBILE RECTANGLE 

300x100

Desktop&Mobile&Tablet 
PRE-ROLL 

16:9 - 6 to 20 sec.

CPM CPC CPM CPC CPM CPC CPM CPCCPM

ESPAÇOS DE ANÚNCIOS



FILTROS DE SEGMENTAÇÃO

MANTENHA O CONTROLE TOTAL COM NOSSOS 
RECURSOS INTELIGENTES

DISPOSITIVO

Desktop 
Celular e Tablet 

CALENDÁRIO DE 
PARTIDA

Dias e horas

CATEGORIA
56 categorias 

relevantes

LIMITES ORÇAMENTAIS
Controle seu orçamento 

por dia / campanha

PAÍS
Global / 

Continente / País

FREQUÊNCIA 
PERSONALIZADA

Configure seu 
próprio limite de 

frequência
(Somente CPM)

Geo-fence
Segmente o seu público 

alvo num raio de até 50 km 
(Somente lojas com 
endereços físicos)

TAXA DE EXIBIÇÃO 
PERSONALIZADA

Controle sua taxa de 
distribuição de anúncios

(Somente CPM)

REIMPRESSÃO
Receba reimpressões de 

campanhas de CPM a 
uma taxa preferencial.















 



SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA NOSSOS ANUNCIANTES

Oferecemos uma variedade de soluções 
de pagamento para atender 
a nossa clientela mundial.

PORQUE ESTAS SOLUÇÕES DE PAGAMENTO?

• Fácil de usar
• Tempo de atrasos mais curto
• Custo de processamento de taxas.

Credit Card 
Payment Solutions



• Mais de 10 anos de experiência no fornecimento 
de uma extensa e abrangente rede

• 6 bilhões de impressões diárias
e 200 milhões de visitantes diários

• Tecnologia de segmentação abrangente
• Uma plataforma R.T.B sofisticada e fácil de usar
• Rede de publihsers líder no mercado
• Posicionamentos ideais de anúncios em vários 

dispositivos e modelos de lances
• Gestores de conta, suporte dedicado

e multilingue
• Treinamento e Recursos Gratuitos.

POR QUE NÓS



REGISTRI-SE

www.trafficfactory.com

CONTATE-NOS SIGA-NOS

CRIE UMA CONTA CONOSCO HOJE MESMO

support@trafficfactory.com

http://www.trafficfactory.com
https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/



