Adjust Automate:
Công cụ tự động hóa tiếp thị sáng tạo của Adjust để tối ưu
hóa các chiến dịch tiếp thị trên thiết bị di động
Được kích hoạt với tất cả các tính năng cần thiết để tăng hiệu quả tiếp thị, Adjust Automate
giúp nhà tiếp thị sử dụng điểm tiếp xúc của khách hàng, chiến dịch quy mô và tối đa hóa ROI.
Việt Nam, ngày 20 tháng 7 năm 2020 - Adjust, nền tảng tiếp thị ứng dụng toàn cầu, đã giới thiệu một giải
pháp tự động hóa tiếp thị, Adjust Automate, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị di động.
Với bộ công cụ tự động hóa giúp tập trung giám sát quảng cáo, tự động hóa các thay đổi trong chiến dịch
và tùy chỉnh báo cáo, Adjust Automate giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và dễ dàng mở rộng quy mô
hoạt động tiếp thị của họ.
Adjust Automate có thể dễ dàng tạo báo cáo trên nhiều ứng dụng, đối tác và mạng, cho phép các nhà tiếp
thị quản lý tập trung dữ liệu cho các chiến dịch quảng cáo, quốc gia và mạng khác nhau từ một giao diện
duy nhất và phân tích nhanh KPI cần thiết để tối ưu hóa chiến lược chiến dịch. Với quyền truy cập dễ dàng
vào dữ liệu chiến dịch, giá thầu và ngân sách có thể được thay đổi ngay lập tức để tối ưu hóa các chiến
dịch. Để có hiệu quả cao hơn và sử dụng đầy đủ các khả năng tự động hóa, chi tiêu cho các chiến dịch
không đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất có thể được đặt để thay đổi tự động. Điều này cho phép các nhà tiếp
thị tập trung vào quản lý chiến dịch chiến lược thay vì lãng phí thời gian vào các nhiệm vụ lặp đi lặp lại.
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Adjust Automate bao gồm ba giải pháp tiên tiến được phát triển để đáp ứng nhu cầu của các nhà quản
lý tiếp thị và mua lại người dùng (UA):
Trung tâm điều khiển: Tập trung và mở rộng quy mô tối ưu hóa chiến dịch của bạn
Adjust Automate cho phép người dùng xem và sửa đổi giá thầu và ngân sách cho Facebook, Google Ads
(UAC), Snapchat, Twitter và Apple Search Ads với sự trợ giúp của Trung tâm điều khiển. Sử dụng các khả
năng báo cáo của Đối tác API (SAN) mạnh mẽ, các thuộc tính chiến dịch như giá thầu và thông tin ngân
sách đều có thể được truy cập trong một bảng điều khiển duy nhất. Các số liệu thúc đẩy doanh nghiệp,
chẳng hạn như Tỷ lệ hoàn vốn chi tiêu quảng cáo (ROAS) được thúc đẩy bởi dữ liệu chi phí và doanh thu
và có thể được xem trong Trung tâm điều khiển. Với tùy chọn xem xét các chiến dịch ở cấp độ chi tiết, các
nhà tiếp thị có thể nhanh chóng quyết định, hành động và mở rộng quy mô hoạt động tốt nhất của họ.
Công cụ quy tắc: Tối ưu hóa chiến dịch trong một phần nhỏ thời gian
Các doanh nghiệp có thể tùy chỉnh các nỗ lực tiếp thị kỹ thuật số của mình với Điều chỉnh tự động bằng
cách đặt quy tắc dựa trên các mục tiêu KPI cụ thể và hiệu suất. Với chức năng này, hệ thống sẽ tự động
tối ưu hóa giá thầu và sửa đổi ngân sách chiến dịch. Khi các quy tắc được đặt, xem xét và phê duyệt, các
chiến dịch có thể tự động chảy. Nếu không có sự phức tạp của công việc thủ công, các nhà tiếp thị có thể
tiết kiệm thời gian, tránh nguy cơ lỗi của con người và tập trung hơn vào các chiến lược sáng tạo.
Báo cáo tự động hóa
Các nhóm có thể hợp nhất chi phí, thu thập dữ liệu phân bổ và doanh thu và tùy chỉnh các báo cáo KPI với
sự trợ giúp của chức năng Tự động hóa Báo cáo của Tự động hóa. Sử dụng các điều kiện để tạo báo cáo,
các nhà tiếp thị có thể ngay lập tức tìm thấy các chiến dịch cụ thể, thay đổi giá thầu và ngân sách chỉ bằng
một vài cú nhấp chuột và mở rộng các chiến dịch có ROI cao và ngừng các chiến dịch có ROI thấp.
Trong môi trường kinh tế hiện nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là các doanh nghiệp phải đảm bảo
rằng họ đáp ứng các mục tiêu tiếp thị của họ theo cách hiệu quả và hiệu quả nhất có thể. Một công cụ
như Điều chỉnh tự động cho phép chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình bằng cách cung cấp cho họ mọi
thứ họ cần để phát triển cơ sở khách hàng của họ và tăng ROI cho lợi nhuận cũng như tăng trưởng, theo
ông T Tayson, Giám đốc, Đông Nam Á tại Điều chỉnh.
Một điều quan trọng đối với các nhà tiếp thị là có thể dễ dàng tìm thấy các chiến dịch đáp ứng các mục
tiêu tiếp thị và hiệu suất. Adjust Automate cho phép các nhà tiếp thị tạo ra các quy tắc để thực thi giá thầu
tự động và thay đổi ngân sách, tùy thuộc vào việc chiến dịch có đạt được điểm chuẩn hay không, dẫn đến
việc dành ít thời gian hơn để theo đuổi KPI và sử dụng nhiều chiến lược sáng tạo hơn, ông Tayson nói
thêm.
Nếu bạn muốn biết thêm về Adjust Automate, bạn có thể liên hệ với support@adjust.com để biết thêm
thông tin.
###
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Giới thiệu về Adjust
Adjust là một nền tảng tiếp thị ứng dụng toàn cầu. Sinh ra ở trung tâm của nền kinh tế ứng dụng di động
và phát triển từ niềm đam mê công nghệ, công ty hiện có 16 văn phòng trên khắp thế giới.
Nền tảng của Adjust bao gồm đo lường, phòng chống gian lận, an ninh mạng và các sản phẩm tự động
hóa tiếp thị. Cùng nhau, họ làm cho việc tiếp thị đơn giản hơn, thông minh hơn và an toàn hơn cho 35.000
ứng dụng hoạt động với Điều chỉnh. Các thương hiệu hàng đầu toàn cầu bao gồm Procter & Gamble,
Rocket Internet và Tencent Games đã triển khai các giải pháp của mình để bảo đảm ngân sách và cải thiện
kết quả.
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