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Adjust เผยความร่ วมมือกับ Salesforce Marketing Cloud เรื่อง Salesforce AppExchange ซึ่งเป็ น
Enterprise Cloud Marketplace ชั้นนาของโลก
ตอนนีล้ ูกค้ าของ Adjust สามารถใช้ ประโยชน์ จากบูรณาการคราวนีก้ ับ Salesforce Marketing Cloud
ซึ่งจะช่ วยให้ ลูกค้ าของทั้งสองบริ ษัทสามารถตัดสิ นใจได้รวดเร็ว
ประเทศไทย วันที่ 4 สิงหาคม ปี 2021 — Adjustแพลตฟอร์มวิเคราะห์การตลาดสาหรับแอปบนมือถือ
ประกาศวันนี้ว่าได้ร่วมทาการตลาดแอปกับ Salesforce AppExchange,
ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพการเดินทางของผูใ้ ช้งานได้ชดั เจนครบถ้วนกว่าเดิม ช่วยให้สามารถตัดสินใจโดยมีขอ้ มูลสนับสนุนได้ดีกว่าเดิม
การบูรณาการที่จะเปิ ดตัวรุ่ นแรกคือ Salesforce Marketing Cloud (Marketing Cloud)
การบูรณาการข้อมูลกับ Marketing Cloud นี้พร้อมกับเทคโนโลยีดีพลิงก์ (deep link)ของ Adjust
จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างการเดินทางของผูใ้ ช้งานจากอีเมล์เข้าไปในแอปโดยตรง
การเชื่อมต่อนี้จะช่วยให้ลูกค้าเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวัดผล เพื่อเพิ่มการติดตั้ง รายได้ และมูลค่าตลอดชีพ หรื อ LTV
โซลูชนั่ ด้านการตลาดแอปของ Adjust ซึ่งสร้างบนแพลตฟอร์ม Salesforce มีจาหน่ายใน AppExchange แล ้วที่
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000G9gzdUAB

คุณประโยชน์พิเศษสาหรับนักการตลาดมีดังนี้
• วัดผลและวิเคราะห์ที่มาของผูใ้ ช้งานแอป วิธีปฏิสัมพันธ์กนั กับแอปนับตั้งแต่มีการติดตั้ง
• ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มส่วนข้อมูล (data point) ของมือถือและ CTV (connectedTV)ให้การเดินทางของผูใ้ ช้งานในจุดเดียวและยังใช้ Subscription Tracking
แก้ปัญหาเรื่ องการระบุแหล่งที่มาของการสมัครสมาชิก(subscription attribution)
• ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ผลได้ โดยมี workflow ต่างๆของแคมเปญซึ่งทางานโดยอัตโนมัติ
• ช่วยป้องกันงบด้านการตลาดซึ่งตั้งไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบนมือถือจากการทุจริ ตในโฆษณา
“การร่ วมงานกับ Marketing Cloud ช่วยให้เราสามารถพัฒนาโซลูชนั่ ต่างๆ
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริ ษทั ต่างๆทัว่ โลกได้ดียิ่งกว่าเดิม” โลเคช บิธาน ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านพาร์ตเนอร์ชิพของ Adjust กล่าว
“เรามุ่งเน้นการนาเอาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง เพื่อเติมเต็มการเดินทางของผูใ้ ช้งาน และการร่ วมงานกันครั้งนี้
จะช่วยทวีประโยชน์ให้ธุรกิจต่างๆ ทัว่ โลก”
บูรณาการซึ่งริ เริ่ มขึ้นสาหรับการจัดการกับแคมเปญในอีเมล์และการระบุแหล่งที่มา (attribution) นี้จะช่วยให้แบรนด์ตา่ งๆ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แคมเปญ และยังช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ในแอป ทั้งยังกรุ ยทางให้บูรณาการในลาดับต่อไประหว่าง Adjust และ
Marketing Cloud โดยจะเพิ่มคุณค่าทางด้านกลยุทธ์ให้ท้งั สองฝ่ าย
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"AppExchange มีความยินดีที่ Adjust มาร่ วมงานกับเรา การนาเอาการวิเคราะห์และวัดผลในรายละเอียดนั้น
สามารถเร่ งความเปลี่ยนแปลงทางดิจทิ ลั ให้ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี " วูดสัน มาร์ติน กรรมการผูจ้ ดั การ Salesforce AppExchange
กล่าว "AppExchange วิวฒั น์พฒั นาอย่างสม่าเสมอ เพื่อช่วยให้พาร์ทเนอร์ของเราสร้างโซลูชนั่ ล้าสมัยต่างๆ
ไว้ขบั เคลื่อนความสาเร็จของลูกค้า"

###
เกี่ยวกับ Salesforce AppExchange
Salesforce AppExchange เป็ น enterprise cloud marketplace ชั้นนาระดับโลก ช่วยเสริ มพลังให้บรรดาบริ ษทั
นักพัฒนาแอปและผูป้ ระกอบการ สามารถใช้วิธีการใหม่ๆ สร้างตลาด และความเติบโต ด้วยลิสติงทั้งหมด 6,000 ลิสติง
มีการติดตั้งของลูกค้า 9,000,000 การติดตั้ง และเพียร์รีวิว 117,000 เพียร์รีวิว AppExchange เชื่อมโยงลูกค้าทุกขนาด
ข้ามประเภทของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ready-to-install หรื อแอปสั่งทา และผูใ้ ห้คาปรึ กษาซึ่ง Salesforce รับรอง
มาแก้ปัญหาด้านธุรกิจ

Salesforce, AppExchange, Marketing Cloud และอื่นๆ คือส่วนหนึ่งของเครื่ องหมายการค้าของ salesforce.com,
inc.
เเกีย
่ วก ับ Adjust
Adjust คือแพลตฟอร์มวิเคราะห์การตลาดสาหรับแอปบนมือถือ
ทีไ่ ด ้รับความไว ้วางใจจากนักการตลาดทั่วโลก ด ้วยเครือ
่ งมือการวิเคราะห์
่
ั
โซลูชนสาหรับการวัดผล เพิม
่ ประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณา และปกป้ องข ้อมูลของผู ้ใช ้งาน
้ กิจการโดย AppLovin
ในปี 2021 Adjust ถูกซือ
้ นาซึง่ ให ้บริการนักพัฒนา ด ้วยชุดโซลูชั่นบูรณาการชนิดเปี่ ยมพลัง
บริษัทซอฟต์แวร์การตลาดชัน
เพือ
่ สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแอปบนมือถือ
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