
Bing Ads

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

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 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 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.

Rastreamento 
Universal de Eventos
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.

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

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.

Onde as soluções inteligentes 
de SEM conduzem aos 
melhores resultados

Descubra as ferramentas e os truques 
do Bing Ads para ajudar seus clientes a 
expandir seus negócios.

Extensões de Anúncio

Segmentação

Remarketing para 
Links Patrocinados
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.




