
Desde o lançamento do Real Attribution, houve uma grande mudança na maneira como os afiliados vêm se 
comportando e interagindo uns com os outros. Como agora são recompensados   por agregar valor por todo o 
processo de tomada de decisão do consumidor, eles começaram a adotar diferentes métodos de promoção 
em campanhas que usam Real Attribution. Muitos publishers agora estão vendo o valor de colaborar com 
outros, em vez de lutar pelo último clique. Aqui, a TradeTracker aprofundará o valor criado para anunciantes e 
publishers quando eles passarem da concorrência para a cooperação.

Real Attribution, de 
competição a cooperação

Insights

O modelo do último clique foi estabelecido há muito tempo no setor de marketing de afiliados, com os publishers 
ganhando apenas uma comissão se ganhassem a batalha pelo último clique. Em alguns casos, eles podem ter 
recebido um bônus manual de mediação, mas mesmo com isso em prática, por que um afiliado consideraria se 
concentrar nos estágios iniciais do processo de tomada de decisão? O Real Attribution da TradeTracker agora 
não apenas incentiva os publishers a concentra-se na jornada completa do consumidor, mas também aumenta a 
probabilidade de conversão, pois os publishers podem direcionar os consumidores para outros sites com maior 
probabilidade de conversão, mesmo já recebendo a sua própria comissão.

Mais transações com o Real Attribution Insights

Foco no consumidor, não no clique
Digamos que temos um consumidor procurando uma nova bicicleta. Como este é um investimento 
relativamente alto, o processo de tomada de decisão é relativamente longo. O consumidor deve primeiro 
decidir que tipo de bicicleta ele gostaria de comprar na primeira etapa, qual marca ele gostaria de comprar 
na segunda etapa, onde comprá-la na terceira etapa e como encontrar o melhor preço para a compra na 
fase final. Em todos esses estágios, diferentes sites de publishers são usados   para coletar informações.
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Neste exemplo, o penúltimo afiliado forneceu ao consumidor as informações necessárias 
para decidir onde comprar o produto, ao mesmo tempo que incluía informações sobre o site 
do voucher que era o conversor no caminho. Ao declarar que o consumidor poderia obter 
um desconto se usasse o voucher fornecido por este site de vouchers, o publisher sabia que 
as chances do consumidor realmente comprar a bicicleta e da comissão ser remunerada, 
aumentavam.

Esse é um dos muitos exemplos que a TradeTracker viu de publishers começando a cooperar uns 
com os outros, unindo-se em torno de um único objetivo: fazer com que o consumidor convertesse 
e a comissão fosse compartilhada. Essa abordagem completamente nova do marketing de 
desempenho permitiu que os anunciantes adotassem a atribuição para obter um crescimento de três 
dígitos! Descubra todo o potencial da sua campanha e mude para o Real Attribution - gerando mais 
receita!

Meer transacties met Real Attribution Insights

De competir para cooperar
Um efeito notável das campanhas veiculadas com o Real Attribution da TradeTracker é que 
os publishers começaram a direcionar os consumidores de uns ao outros, para impulsionar a 
conversão e, portanto, a receita. Esse tipo de cooperação pode ser visto claramente no caminho 
de conversão abaixo.

Junte-se à revolução!

Para os publishers que se concentram em iniciar esse processo, as chances de ganhar uma 
comissão no modelo clássico de último clique são relativamente pequenas comparadas àquelas 
com maior foco nos estágios posteriores. No entanto, à medida que os anunciantes adotam 
modelos de atribuição, o objetivo de todos os publishers passa de fazer com que o cliente 
converta o mais rápido possível, a fornecer as informações necessárias para tomar a decisão 
certa.
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