
Mensagem certa

EXTENSÕES DE SITELINK

Para aumentar os cliques em seus anúncios, inclua mais links e destaque 
seus produtos, ofertas ou serviços. Assim, os usuários podem acessar 
rapidamente as páginas de seu interesse. Você ainda pode acrescentar 
mais detalhes usando as Extensões de Sitelink Melhoradas.

EXTENSÕES DE CHAMADA

Os usuários podem se conectar a empresas clicando no número do 
telefone. Com apenas um toque, consumidores em potencial podem 
falar diretamente com seus clientes. 

EXTENSÕES DE LOCAL

Incentive o movimento nas lojas de seus clientes e não apenas na web, 
incluindo nos anúncios seu endereço e telefone, além de um link com a 
localização no mapa.

EXTENSÕES DE APLICATIVOS  

Seu cliente tem um aplicativo? Com a promoção do aplicativo, você 
aumenta o envolvimento dos usuários e impulsiona as vendas. Os 
relatórios detalhados permitem rastrear os downloads do aplicativo e os 
cliques obtidos.

EXTENSÕES DE IMAGEM 

Chame mais atenção para seu anúncio incluindo uma imagem. Assim 
você pode dar mais visibilidade para a marca do seu cliente, promover 
seus produtos e melhorar a qualidade dos cliques.

EXTENSÕES DE FRASE DE DESTAQUE 

Com a inclusão de frases curtas, é possível ressaltar as principais 
qualidades do produto ou serviço do seu cliente, proporcionando  
mais razões para seus anúncios receberem cliques.

EXTENSÕES DE COMENTÁRIOS 

Inclua avaliações realizadas por fontes independentes em seus anúncios. 
Elas constroem credibilidade e fortalecem as marcas dos seus clientes.

Tecnologia certa

RASTREAMENTO UNIVERSAL DE EVENTO 

Acompanhe as taxas de conversão, a duração das visitas ao site, o número 
de páginas visitadas e outras metas personalizadas para agir rapidamente 
e valorizar o investimento feito por seus clientes.

“Definitivamente, continuaremos a investir e 

expandir a publicidade da Microsoft. Estamos  

muito felizes com o apoio que recebemos e,  

claro, vemos resultados!”

Kevin Tang,  
VR SEM Manager,  
TripAdvisor

“A capacidade de fornecer links diretos por meio do 

Sitelink Extensions ajuda a ocupar mais espaço na 

página. Pessoalmente, adoro poder exibir anúncios 

de marca e de pesquisa geral, para que tenhamos 

vários pontos na página quando as pessoas 

 estiverem pesquisando.”

Matt Goff,  
Senior Search Team Lead,  
Logical Position

Audiência certa

REMARKETING

Otimize os anúncios, lances e palavras-chave de seus clientes para 
ajudá-los a alcançar usuários qualificados; por exemplo, aqueles que já 
visitaram a página inicial ou que abandonaram o carrinho de compras 
do site.

AUDIÊNCIAS PERSONALIZADAS

Crie listas de Remarketing personalizadas usando os dados de seus 
clientes através de sua plataforma de gerenciamento de dados e ajude 
seus clientes a cortar seu CPA e aumentar sua taxa de conversão (CVR)  
e retorno sobre gastos com anúncios (ROAS).

SEGMENTAÇÃO DE ANÚNCIOS

Obtenha conversões de qualidade ao veicular anúncios mais relevantes 
para o seu público. Segmentar e ajustar lances com base na idade e  
no sexo.

SEGMENTAÇÃO POR DISPOSITIVO 

Controle quando, onde e em que dispositivo os anúncios dos seus 
clientes se conectam com os clientes com base no que é melhor para 
seus negócios.

SEGMENTAÇÃO REGIONAL 

Invista melhor a verba de seus clientes com a segmentação por Estados.

Microsoft Advertising
ONDE AS SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEM CONDUZEM  
AOS MELHORES RESULTADOS

Descubra as ferramentas e os truques do Microsoft Advertising para  
ajudar seus clientes a expandir seus negócios.


