
Não perca tempo
Conquiste novos clientes no 
Bing Network. Abra uma conta 
do Bing Ads agora mesmo. 

1. Crie uma conta

2. Escolha uma forma de 
pagamento. Saiba como

3. Informe o código do seu 
cupom. Saiba como

4. Crie uma campanha. Saiba como

5. Otimize sua campanha.

Alcance 
mais clientes 
usando o Bing

1. Dados internos do Bing Ads. 2. Relatório da Microsoft Research e Ipsos OTX sobre como a mobilidade afeta a jornada do 
consumidor, “Mobile and the Consumer Journey”. 3. Estudo da xAd/Telmetrics e da Microsoft Research sobre o processo de compra 
em dispositivos móveis, “Mobile Path to Purchase”. 4. Dados internos da Microsoft de 2014.  5. Relatório anual da Marin Software 
sobre o marketing de busca em dispositivos móveis no mundo, “Mobile Search Advertising Around the Globe: 2014 Annual Report”.

Aumente suas vendas com o marketing 
de busca para dispositivos móveis
• O número de pesquisas móveis no Bing Network aumentou mais 

do que duas vezes de um ano para outro.1

• Os clientes usam seus dispositivos móveis em todas as etapas até 
efetuar uma compra.2

• Os usuários do Bing em dispositivos móveis telefonam, visitam a 
loja ou compram até cinco horas depois de fazer uma busca no 
celular ou no tablet.3

• Os anúncios para dispositivos móveis ajudam a gerar mais negócios 
e ampliar sua base de clientes.

Aproximadamente 40% 
das buscas são feitas em 
smartphones, e a expectativa é 
de que esse número chegue a 
50% até 2017.5

Fourth Coffee
www.FourthCoffee.com     
Saboreie um café ou espresso exclusivo na nossa cafeteria perto de você. 
Av. Brasil, 4567, São Paulo - Informações        (11) 555-0100
Grãos importados Máquinas de café
Sabores diferenciados Compromisso com o meio-ambiente

As Extensões de chamada geram 10-15% mais cliques  
e aceleram as decisões de compra dos clientes.4

Os anúncio para 
dispositivos móveis 
com Extensões de 
link de site têm 
taxas de cliques até 
25-35% maiores.4

As Extensões de local aumentam as taxas de 
cliques em 10%-15%.4 

Saiba mais sobre 
dispositivos móveis

Tenha melhores resultados 
adicionando as extensões  
de anúncio

http://www.bingads.com/
http://help.bingads.microsoft.com/apex.aspx?product=bing_ads&market=pt-br&sku=&query=ext52047
http://help.bingads.microsoft.com/apex.aspx?product=bing_ads&market=pt-br&sku=&query=ext52011
http://help.bingads.microsoft.com/apex.aspx?product=bing_ads&market=pt-br&sku=&query=ext51016
http://www.bingads.com/
http://www.bingads.com/

