
Bing Network. Be there.

Interessado em anunciar seu negócio com o Bing Ads? É muito fácil. 
Veja nossa tutorial em bingads.com/getstarted

Linka ajuda clientes a criar 
obras-primas de marketing 
com o Bing Ads

A agência brasileira de Marketing Digital Linka, tem 
realizado histórias de secesso para a locadora de 
veiculos Hertz e a multinacional Valid.

O desempenho da Hertz 
e da Valid em termos de 
PPC não deixa dúvidas: a 
Linka é ótima em 
encontrar pessoas. A 
Valid conseguiu atingir 
seu público-alvo, 
abrindo as portas para 
inúmeros negócios não 
explorados, e a Hertz observou um aumento 
no tráfego de seu site a um custo por 
clique menor.

“Seja para aumentar o número de 
chamadas, o número de pessoas 
acessando o site ou até mesmo entrando 
na loja física: o Bing é essencial.”

Lucas Burza
Sócio-diretor

Linka

“O Bing tem nos ajudado a pulverizar as nossas 
ações, atrair mais pessoas, divulgar a cultura da 
locação de carros e a conquistar mais público.”

Danielle Okura
Coordenadora de marketing digital

Hertz

Com o Bing Ads, o retorno sobre investimentos com anúncios 
da Valid é 11. Isso quer dizer que, ao investir o equivalente a um 
real no Bing Ads, a Valid tem um retorno de R$11.

Alocando o investimento para o Bing Ads

Com a ajuda da Linka, o diretor-geral da Valid, Marcio Nunes, reagiu ao 
sucesso de sua empresa, investindo onde há retorno.

A Linka começou a veicular suas 
primeiras campanhas no Bing Ads 
em 2009, e usou a ferramenta de 
Importação do Google no Bing 
Ads para implementar com 
praticidade as cmpanhas da Hertz, 
da Valid e de outros clientes no 
Bing Ads.

1,5 milhões
de palavras-chave e anúncios do Google 
AdWords para o Bing Ads, além de até

200.000 
palavras-chave negativas, campanhas, 
grupos de anúncios e extensões

Em suas atividades diárias, a ferramenta favorita da 
Linka é o Bing Ads Editor, um aplicativo que permite 
aos usuários encontrar e atualizar detalhes da 
campanha rapidamente, fazer alterações offline e 
carregar suas revisões com um só clique.

Ferramentas de negócios Usando a Importação do Google, os anunciantes
 podem copiar uma combinação de

Valid e Hertz têm histórias parecidas. Desde o 
lançamento das primeiras campanhas da Hertz no 
Bing Ads, no final de 2014, a Linka dobrou o 
orçamento da empresa na nossa plataforma. Por 
quê? Em comparação com as campanhas da Hertz 
no Google AdWords, o Bing Ads proporciona... 

Uma taxa de 
conversão

34%
mais alta 

“O Bing Ads Editor oferece a 
maneira mais simples e eficaz 
de trabalhar com nossas 
campanhas.”

Eric Gomes
Sócio-diretor

Linka

O Bing Ads representa de 5 a 8% do 
orçamento de marketing online da Hertz, 
mas é responsável por cerca de 10% do total 
de reservas pela Internet.

5-8%
de
 investimento

10%
de 
negócios

“50% de nosso 
orçamento em 
marketing digital está 
sendo alocado para o 
Bing Ads. Com ele, 
conseguimos o 
retorno do 
investimento que 
buscamos.”

Marcio Nunes
Diretor-geral

Valid

Um custo por 
clique 

7%
menor

http://bingads.com/getstarted

