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Real Attribution

Arvon jakaminen
Real Attribution on suunniteltu antamaan mainostajille täysi kontrolli kampanjansa 
optimoimisessa, palkiten kaikki julkaisijat asiakaspolulla. Julkaisijat voivat olla joko aloittavissa, 
avustavissa tai konvertoivissa rooleissa. 5 vankkaa attribuutiomallia sekä yksi räätälöitävä 
ratkaisu antavat yrityksille vallan painottaa relevantteja elementtejä, moninkertaistaa 
inspiroituneiden julkaisijoiden tuomat tulot, aloittaa lisää houkuttelevia kampanjoita sekä 
palkita julkaisijoita asianmukaisesti.

    Reilu jako
Anna kaikille julkaisijoille reilu palkkio heidän 
promootioistaan. He ahkeroivat tuottaakseen sinulle 
ostotapahtumia ja Real Attribution varmistaakin, että 
he ansaitsevat terveen ROI:n jokaisesta promootiosta. 

    Lisää tuloja
Kiitos attributionin, julkaisijoiden ROI tulee 
kasvamaan, kannustaen heitä ajamaan lisää 
liikennettä sekä ostotapahtumia kampanjoihisi.

    Lisäarvo
Jotta strategiasi toteutuisi, sinulla on täysi kontrolli 
asettaa budjettisi vain tietyille sivutyypeille, 
kategorioille sekä paikoille ostopolulla. 
Hienosäätämällä malliasi julkaisijat inspiroituvat 
tuottamaan lisäarvoa juuri sinne mihin sinä haluat.

    Täysi läpinäkyvyys
Tehosta attribuutiomalliasi sisällyttämällä niin 
paljon eri elementtejä kuin haluat, luopumatta 
läpinäkyvyydestä sekä julkaisijoiden että mainostajien 
puolella. Piilotettua tietoa, lisäkustannuksia tai 
yllätyksiä ei ole, eikä tule.

Miksi käyttää TradeTrackerin Real Attribuutiota?

Tulospohjaisen markkinoinnin alaa on hallinnut kaikkivaltias viimeinen klikkaus. Komission 
on kaapannut aina viimeinen touchpoint, jättäen huomiotta muut ostopolkuun osallistuneet 
julkaisijat. Toiminnan, arvon ja palkinnon epäsuhde on jäänyt ratkaisemattomaksi. Kunnes 
nyt.

TradeTrackerin Real Attribution on affi  liate markkinointia mullistava työkalu.
Se motivoi julkaisijoita reiluilla palkkioilla, lisäarvolla, läpinäkyvyydellä sekä tuloksilla. Real 
Attribution on affi  liate markkinoinnin graalin malja – ja täällä se nyt on.
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Sisällytä useita eri tyyppisiä 
kanavia

Yksinkertaista deduplication-käytäntöjä 
ottamalla attribuutio käyttöön. Asiakaspolulla 
jokaisella touchpointilla on oma arvonsa, 
joten komission jakamisen tulisi olla 
mahdollista riippumatta onko kanava 
maksettu vai omistettu.

Maksa kaikille kanaville tulospohjaisesti

Kaikki julkaisijat kätesi 
ulottuvilla

Mitä jos maailman suurimmat julkaisijat 
mainostaisivat brändiäsi, ilman kiinteitä 
kuluja tai korkeita CPM hintoja? Tämä on 
jokaisen yrityksen unelma, joka on nyt tehty 
mahdolliseksi attribuution avulla.

Mainosnäytöt tai post-view kampanjat 
voidaan näppärästi integroida 
komissiomalliin mukaan, tarjoten ratkaisun 
heidän jatkuvasti paineen alla oleviin 
eCPM-arvoihinsa. Integroiminen antaa 
näille julkaisijoille mahdollisuuden varata 
mainostilaa tällaisille houkutteleville 
kampanjoille. 

Julkaisijat tienaavat komissionsa samalla kun 
mainostajat maksavat tuloksen perusteella 
– vain silloin kun ostotapahtumat ovat 
suoritettu. Tämä avaa ovia uudistettuun 
yhteistyöhön suurimpien julkaisijoiden 
kanssa, jotka tähän päivään asti ovat 
työskennelleet perustuen CPM, CPC tai 
kiinteisiin komissiomalleihin. 

Jokaiselle, minkä tahansa kokoiselle, 
julkaisijalle attribuutio on vastaus ‘viimeisen 
klikin kilpailuun’ ja luo uusia tulonlähteitä 
sekä julkaisijalle että mainostajalle. Tämä on 
tulospohjaisen markkinoinnin tulevaisuus. 

Saa arvokasta tietoa siitä miten useat 
kanavat ovat vuorovaikutuksessa keskenään 
asiakaspolulla. Sisällytä oma uutiskirjeesi 
tai maksettu haku asiakaspolkuun. 
Voit myös palkita yksittäisiä julkaisijoita 
mainostusvaivannäöistään sisällyttämällä 
heidän touchpointinsa ja jakamalla heille 
reilun osan kokonaiskomissiosta.

Enemmän tuloja, uusia kanavia

Tulospohjainen markkinointi perustuu 
kompensaatioon julkaisijan jostakin 
toiminnasta. Alan normina on ollut maksaa 
komissio pelkästään viimeisen klikkauksen 
tuottajalle ennen ostotapahtumaa. Kunnes 
tänään.

Affi  liate kanavassa komission 
jakaminen usealle touchpointille 
luo vallankumouksellisia 
näkyvyysmahdollisuuksia brändillesi, 
kun jokainen mukana ollut julkaisija on 
kelvollinen mukaan komissionjakoon. 
Tämän on todettu lisäävän myyntejä sekä 
uusia asiakaspolkuja.

Markkinointibudjetit asetetaan yleensä 
sähköpostiin, display-mainontaan, 
sosiaaliseen mediaan, hakuun ja moneen 
muuhun. Näiden yhteinen haittapuoli 
kuitenkin on, että palkitseminen ei ole 
tapahtunut konversiosta, eli varsinaisesta 
tuloksesta. On aika määritellä budjetin 
kohdentaminen uudestaan, investoimalla 
todelliseen tulospohjaiseen markkinointiin.

Pääse käsiksi useampiin kanaviin, vähennä 
budjetoinnin riskiä sekä paranna tuloksiasi 
merkittävästi.

Real Attribution kaikista havainnollistavimmalla alustalla.
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Vierailu blogi-julkaisija.com:issa 
tarjoaa muutaman hyödyllisen vinkin 
verkkodeittailuun.

Klikkaus sivustolle yhteisö-julkaisija.
com paljastaa deittisivustojen käyttäjien 
onnistuneita kokemuksia. Sekä muutamia 
ei niin hyviä…

Arvostelu-julkaisija.com:issa 
vierailemalla saat listan deittisivuista, 
joilla on eniten arvosteluja. 
Mahtavaa.

Huomioi eniten arvoa tuovat 
touchpointit ja julkaisijat

Real Attributionin työkalujen avulla 
palvelualan mainostajat voivat tehdä 
joko attribuutio- tai personoidun mallin, 
joka tunnistaa kampanjan ostopolulla 
eniten arvoa tuottavat touchpointit. Näin 
mainostajat voivat palkita laadukkaat 
julkaisijat, reilusti ja täsmällisesti.

Itse asiassa jokainen ostopäätöksessä 
mukana ollut palkitaan. CPC ja CPM 
julkaisijat, jotka ovat tottuneet suojelemaan 
taloudellisia etujaan kilpailevilta julkaisijoilta 
voivat nyt olla osallisena jaettavaan 
komissioon ja ensikertaa saada palkinnon 
perustuen tulokseensa.

On aika palkita julkaisijat 
määriteltyjen tavoitteiden 
perusteella

Verkkodeittailun maailmaan astuminen 
saattaa olla pelottavaa. Bloggaajat, 
arvostelu-, vertailu- ja kuponkisivustot 
helpottavat kuitenkin matkantekoa. On 
pelkästään reilua, että heidät palkitaan 
ahkeruudestansa. 

Perinteinen viimeisen klikkauksen malli 
palkitsee pelkästään konversiopolun 
viimeisen julkaisijan – huolimatta 
aikaisempien vaiheiden tärkeydestä 
päätöksenteossa. Lopputulos: aktiiviset 
ja arvokkaat julkaisijat jäävät paitsi 
ja mainostajien mahdollisuus palkita 
paremman laatuista sisältöä laskee.

TradeTrackerin Real Attribution malli 
tavoittaa ja inspiroi palvelualan julkaisijoita, 
jotka ovat alusta asti valmiita tekemään 
enemmän asiakaskokemuksen hyväksi.
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3
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4

Mieti tyypillistä verkkodeittailun polkua: on aika aloittaa tapailu, 
mutta mistä aloittaa? Mikä on paras deittisivu ja tarjoavatko he 
ilmaista kokeilujaksoa? On aika ottaa selvää…

Klikkaamalla (Linkreplacerin kautta) 
sivulle  vertailu-julkaisija.com, saat listan 
suosituimmista deittipalveluista. Mutta mitä 
niistä olisi paras kokeilla?

Päädyt tarjous-julkaisija.com:iin, josta saat 
koejaksoon oikeuttavan kupongin. Tilanne 
alkaa näyttää hyvältä!
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€7,20

13/01/21 13:59

Sale on 14/01/21 20:13

On aika palkita julkaisijat 
määriteltyjen tavoitteiden 
perusteella

Verkkodeittailun maailmaan astuminen 
saattaa olla pelottavaa. Bloggaajat, 
arvostelu-, vertailu- ja kuponkisivustot 
helpottavat kuitenkin matkantekoa. On 
pelkästään reilua, että heidät palkitaan 
ahkeruudestansa. 

Perinteinen viimeisen klikkauksen malli 
palkitsee pelkästään konversiopolun 
viimeisen julkaisijan – huolimatta 
aikaisempien vaiheiden tärkeydestä 
päätöksenteossa. Lopputulos: aktiiviset 
ja arvokkaat julkaisijat jäävät paitsi 
ja mainostajien mahdollisuus palkita 
paremman laatuista sisältöä laskee.

TradeTrackerin Real Attribution malli 
tavoittaa ja inspiroi palvelualan julkaisijoita, 
jotka ovat alusta asti valmiita tekemään 
enemmän asiakaskokemuksen hyväksi.
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Fiksut Palvelut

€10,50

1 click

04/01/21 11:21

€4,00

1 click

11/01/21 08:41

1 click

€15,50
14/01/21 20:13

Initiator

Vierailu blogi-julkaisija.com:issa 
tarjoaa muutaman hyödyllisen vinkin 
verkkodeittailuun.

1

3

5

Mieti tyypillistä verkkodeittailun polkua: on aika aloittaa tapailu, 
mutta mistä aloittaa? Mikä on paras deittisivu ja tarjoavatko he 
ilmaista kokeilujaksoa? On aika ottaa selvää…

Klikkaamalla (Linkreplacerin kautta) 
sivulle  vertailu-julkaisija.com, saat listan 
suosituimmista deittipalveluista. Mutta mitä 
niistä olisi paras kokeilla?

Päädyt tarjous-julkaisija.com:iin, josta saat 
koejaksoon oikeuttavan kupongin. Tilanne 
alkaa näyttää hyvältä!

Converter

blogi-julkaisija.com

vertailu-julkaisija.com

tarjous-julkaisija.com

3d

2d

First touchpoint on 04/01/21 11:21

30s



Poikkeuksia sääntöön

Jokainen attribuutiomalli tarjoaa mahdollisuuden lisätä poikkeuksia sääntöön. Haluatko 
edelleen antaa tietyille julkaisijoille tai sivutyypeille kiinteän osan komissiosta? Voit 
yksinkertaisesti lisätä poikkeuksen näille julkaisijoille luopumatta läpinäkyvyydestä.

Arvokeskeiset attribuutiomallit 

Lineaarinen malli

Personoitava malli

Paikan määräämä

Nouseva malli

Tämä toimii parhaiten 
kun mainostetaan 
staattisia tuotteita, 

joihin kupongit, alennukset ym. eivät 
ole niin tehokkaita tai johda pidempiin 
suuntautumisprosesseihin. Palveluiden 
tuottajia etsivillä asiakkailla on taipumus 
etsiä tietoa ja vertailla tarjoajia ennen 
ostoa viimeiseen klikkaukseen keskittyneen 
julkaisijan kautta. Julkaisijat voivat nyt avata 
täysin uuden mahdollisuuksien maailman 
liikenteensä rahoiksi lyömiseen.

Perinteinen, “viimeinen 
touchpoint saa 
kaiken” -malli. Täysin 
personoitavissa, 
käyttämällä poikkeuksia 
erityisille sivutyypeille. 

Konversiopolun loppupäässä varsinaisia ostotapahtumia tuottavien 
julkaisijoiden ohella monet erikoistuneet julkaisijat ovat aktiivisia kaikilla 
markkinasegmenteillä. Personoitavuus, kuten julkaisijoille painoarvon 
antaminen, antaa mainostajille mahdollisuuden tehdä malleja 
tavoittaakseen erikoistuneita julkaisijoita. Samaan aikaan he kuitenkin 
antavat laajemman kantaman julkaisijoille todellista arvoa, parempia 
tuloksia saaden.

Hyödyllinen jos arvostat julkaisijoita, jotka sekä esittelevät brändisi 
asiakkaillesi että antavat viimeisen tönäisyn ennen ostoa. Malli antaa 
40% komissiosta aloittajalle, 40% konvertoijalle sekä jakaa jäävän 20% 
avustamassa olleiden kesken. Sopii hyvin kampanjoihin, joissa on pidempi 
päätöksentekoprosessi.

Napakymppi 
impulssiostoihin 
vetoaville palvelualan 

mainostajille. Vaikkakin päätöksenteko 
aika saattaa olla lyhyt, dokumentoimme 
useamman touchpointin 89% 
ostotapahtumista. Viimeisien klikkauksien 
palkitseminen puski lisäliikennettä 
jopa 198% edestä. Samaan aikaan kun 
varsinaisia konversioita tekevät julkaisijat 
näkivät ostotapahtumien lisääntyvän kiitos 
avustavien klikkausten tuottajien, jotka 
ohjasivat asiakkaat loppujen lopuksi heidän 
sivuillensa.

Raikas tuulahdus palvelualan tulospohjaisiin kampanjoihin

Tutkimustuloksemme osoittavat palvelualan mainostajien hyötyvän parhaiten Lineaarisesta 
Mallistamme, sillä alkuajan julkaisijat voivat mainostaa kampanjaasi luovuttamatta komissiota 
asiakaspolun loppupään julkaisijoille. Nouseva Malli taas on menestyksekkäämpi liidikampanjoille. 
Nämä tutkimustulokset auttavat mainostajia käsin poimimaan parhaat julkaisijat kampanjaansa 
sekä implementoimaan malleja, jotka lisäävät liikennettä sekä myyntejä eksponentiaalisesti. 

Muita hyödyllisiä malleja 

Päinvastainen: 
ensimmäinen touchpoint 
saa kaiken. Hyödyllinen, 

kun haluat keskittyä saamaan lisää 
liikennettä ja brändäystä laajan kantaman 
julkaisijoilta. Loistava strategia nuorille 
brändeille.

Viimeinen Touchpoint Ensimmäinen Touchpoint

Konversiopolun loppupäässä varsinaisia ostotapahtumia tuottavien 
julkaisijoiden ohella monet erikoistuneet julkaisijat ovat aktiivisia kaikilla 
markkinasegmenteillä. Personoitavuus, kuten julkaisijoille painoarvon 
antaminen, antaa mainostajille mahdollisuuden tehdä malleja 
tavoittaakseen erikoistuneita julkaisijoita. Samaan aikaan he kuitenkin 
antavat laajemman kantaman julkaisijoille todellista arvoa, parempia 

Napakymppi 
impulssiostoihin 
vetoaville palvelualan 

mainostajille. Vaikkakin päätöksenteko 
aika saattaa olla lyhyt, dokumentoimme 

ostotapahtumista. Viimeisien klikkauksien 
palkitseminen puski lisäliikennettä 
jopa 198% edestä. Samaan aikaan kun 
varsinaisia konversioita tekevät julkaisijat 
näkivät ostotapahtumien lisääntyvän kiitos 
avustavien klikkausten tuottajien, jotka 
ohjasivat asiakkaat loppujen lopuksi heidän 

palvelualan tulospohjaisiin kampanjoihin

Tutkimustuloksemme osoittavat palvelualan mainostajien hyötyvän parhaiten Lineaarisesta 
Mallistamme, sillä alkuajan julkaisijat voivat mainostaa kampanjaasi luovuttamatta komissiota 
asiakaspolun loppupään julkaisijoille. Nouseva Malli taas on menestyksekkäämpi liidikampanjoille. 
Nämä tutkimustulokset auttavat mainostajia käsin poimimaan parhaat julkaisijat kampanjaansa 
sekä implementoimaan malleja, jotka lisäävät liikennettä sekä myyntejä eksponentiaalisesti. 

Jokainen attribuutiomalli tarjoaa mahdollisuuden lisätä poikkeuksia sääntöön. Haluatko 
edelleen antaa tietyille julkaisijoille tai sivutyypeille kiinteän osan komissiosta? Voit 
yksinkertaisesti lisätä poikkeuksen näille julkaisijoille luopumatta läpinäkyvyydestä.

Perinteinen, “viimeinen 

kaiken” -malli. Täysin 

käyttämällä poikkeuksia 
erityisille sivutyypeille. 

Hyödyllinen jos arvostat julkaisijoita, jotka sekä esittelevät brändisi 
asiakkaillesi että antavat viimeisen tönäisyn ennen ostoa. Malli antaa 
40% komissiosta aloittajalle, 40% konvertoijalle sekä jakaa jäävän 20% 
avustamassa olleiden kesken. Sopii hyvin kampanjoihin, joissa on pidempi 
päätöksentekoprosessi.

Päinvastainen: 
ensimmäinen touchpoint 
saa kaiken. Hyödyllinen, 

kun haluat keskittyä saamaan lisää 
liikennettä ja brändäystä laajan kantaman 
julkaisijoilta. Loistava strategia nuorille 
brändeille.

Ensimmäinen Touchpoint

Poikkeuksia sääntöön

Jokainen attribuutiomalli tarjoaa mahdollisuuden lisätä poikkeuksia sääntöön. Haluatko 
edelleen antaa tietyille julkaisijoille tai sivutyypeille kiinteän osan komissiosta? Voit 
yksinkertaisesti lisätä poikkeuksen näille julkaisijoille luopumatta läpinäkyvyydestä.

Paikan määräämä

Muita 

Viimeinen Touchpoint
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Arvokeskeiset attribuutiomallit 

Lineaarinen malli

Personoitava malli

Tämä toimii parhaiten 
kun mainostetaan 
staattisia tuotteita, 

joihin kupongit, alennukset ym. eivät 
ole niin tehokkaita tai johda pidempiin 
suuntautumisprosesseihin. Palveluiden 
tuottajia etsivillä asiakkailla on taipumus 
etsiä tietoa ja vertailla tarjoajia ennen 
ostoa viimeiseen klikkaukseen keskittyneen 
julkaisijan kautta. Julkaisijat voivat nyt avata 
täysin uuden mahdollisuuksien maailman 
liikenteensä rahoiksi lyömiseen.

Konversiopolun loppupäässä varsinaisia ostotapahtumia tuottavien 
julkaisijoiden ohella monet erikoistuneet julkaisijat ovat aktiivisia kaikilla 
markkinasegmenteillä. Personoitavuus, kuten julkaisijoille painoarvon 
antaminen, antaa mainostajille mahdollisuuden tehdä malleja 
tavoittaakseen erikoistuneita julkaisijoita. Samaan aikaan he kuitenkin 
antavat laajemman kantaman julkaisijoille todellista arvoa, parempia 
tuloksia saaden.

Raikas tuulahdus palvelualan tulospohjaisiin kampanjoihin

Tutkimustuloksemme osoittavat palvelualan mainostajien hyötyvän parhaiten Lineaarisesta 
Mallistamme, sillä alkuajan julkaisijat voivat mainostaa kampanjaasi luovuttamatta komissiota 
asiakaspolun loppupään julkaisijoille. Nouseva Malli taas on menestyksekkäämpi liidikampanjoille. 
Nämä tutkimustulokset auttavat mainostajia käsin poimimaan parhaat julkaisijat kampanjaansa 
sekä implementoimaan malleja, jotka lisäävät liikennettä sekä myyntejä eksponentiaalisesti. 



Aloitetaan 

Aseta tavoitteesi ja määritä mallisi
Ensimmäinen askel attribuutiomalliasi käyttöönottaessa on määrittää tavoitteesi. Onko 
brändäys ensisijainen affi  liate strategiasi lähtökohta? Siinä tapauksessa anna lisää 
painoarvoa aloittaville touchpointeille. Keskitytkö mieluummin hankkimaan liikennettä 
tietyltä sivutyypiltä? Kyseisen  sivutyypin julkaisijoiden suhteellisen tärkeyden 
nostaminen on siinä tapauksessa hyvä vaihtoehto sinulle. Sinun asiakasvastaavasi 
auttaa sinua määrittämään juuri sinun tavoitteisiisi sopivan mallin. 

Kommunikoi julkaisijoidesi kanssa
Kun mallisi on mietitty ja valmis julkaistavaksi, varmista että kommunikoit julkaisijoidesi 
kanssa. Julkaisijat joille annat arvoa, tulevat näkemään ROI:n nousevan hyvin nopeasti. 
Varmista siis, että he ovat valmiita antamaan kampanjallesi parhaan mahdollisuuden 
menestyä. Käyttämällä TradeTrackerin raportteja konversiopolusta voit peilata 
mallisi tuottamaa vaikutusta; havaintosi voidaan käyttää tiettyjen julkaisijoiden 
tavoittelemiseen, osoittamalla mallin avulla saatava lisäarvo.

Optimoi ampanjasi
TradeTrackerin alusta ja raportit näyttävät sinulle tarkasti kuinka attribuutiomallisi 
muuttaa eri julkaisijoidesi roolin ja ennen kaikkea kuinka heidän ansaitsemansa 
lisätienestit kohottavat sinun kampanjasi tuloksia. TradeTracker antaa sinun kohentaa 
attribuutiomalliasi esimerkiksi CPC ja CPM komponenteilla valituille julkaisijoille, jotta 
saat maksimoitua kampanjasi tehot.

1

2

3

Valmiina 
liittymään mukaan 
vallankumoukseen?

Täytyykö sinun ottaa tulospohjainen 
kampanja haltuusi? Haluatko optimoida 
tärkeiden ostoprosessiin osallistuneiden 
julkaisijoiden tulokset ja käyttää niitä 
touchpointien arvon mittaamiseen ja 
arviointiin? Haluatko kristallin kirkkaan 
julkaisijoiden palkitsemisjärjestelmän 
aina ensimmäisestä kontaktista 
viimeiseen klikkaukseen asti? Odotuksesi 
on ohi.

Vieraile sivustollamme 
www.real-attribution.com jo tänään.

Real Attribution TradeTrackerilta.
Aika on koittanut. Palkitseminen on 
vihdoinkin täällä.

Ota meihin yhteyttä jo 
tänään

TradeTracker Finland
Mannerheiminaukio 1 A
FI-00100 Helsinki
Finland

+358 40 683 0468
attribution@tradetracker.com

Ensimmäinen askel attribuutiomalliasi käyttöönottaessa on määrittää tavoitteesi. Onko 
brändäys ensisijainen affi  liate strategiasi lähtökohta? Siinä tapauksessa anna lisää 
painoarvoa aloittaville touchpointeille. Keskitytkö mieluummin hankkimaan liikennettä 
tietyltä sivutyypiltä? Kyseisen  sivutyypin julkaisijoiden suhteellisen tärkeyden 
nostaminen on siinä tapauksessa hyvä vaihtoehto sinulle. Sinun asiakasvastaavasi 

Kun mallisi on mietitty ja valmis julkaistavaksi, varmista että kommunikoit julkaisijoidesi 
kanssa. Julkaisijat joille annat arvoa, tulevat näkemään ROI:n nousevan hyvin nopeasti. 
Varmista siis, että he ovat valmiita antamaan kampanjallesi parhaan mahdollisuuden 
menestyä. Käyttämällä TradeTrackerin raportteja konversiopolusta voit peilata 
mallisi tuottamaa vaikutusta; havaintosi voidaan käyttää tiettyjen julkaisijoiden 

TradeTrackerin alusta ja raportit näyttävät sinulle tarkasti kuinka attribuutiomallisi 
muuttaa eri julkaisijoidesi roolin ja ennen kaikkea kuinka heidän ansaitsemansa 
lisätienestit kohottavat sinun kampanjasi tuloksia. TradeTracker antaa sinun kohentaa 
attribuutiomalliasi esimerkiksi CPC ja CPM komponenteilla valituille julkaisijoille, jotta 

kampanja haltuusi? Haluatko optimoida 
tärkeiden ostoprosessiin osallistuneiden 

arviointiin? Haluatko kristallin kirkkaan 

viimeiseen klikkaukseen asti? Odotuksesi 

 jo tänään.

Ota meihin yhteyttä jo 
tänään

TradeTracker Finland
Mannerheiminaukio 1 A
FI-00100 Helsinki
Finland

+358 40 683 0468
attribution@tradetracker.com

Valmiina 
liittymään mukaan 
vallankumoukseen?
liittymään mukaan 
vallankumoukseen?
liittymään mukaan 

Täytyykö sinun ottaa tulospohjainen 
kampanja haltuusi? Haluatko optimoida 
tärkeiden ostoprosessiin osallistuneiden 
julkaisijoiden tulokset ja käyttää niitä 
touchpointien arvon mittaamiseen ja 
arviointiin? Haluatko kristallin kirkkaan 
julkaisijoiden palkitsemisjärjestelmän 
aina ensimmäisestä kontaktista 
viimeiseen klikkaukseen asti? Odotuksesi 
on ohi.

Vieraile sivustollamme 
www.real-attribution.com

Real Attribution TradeTrackerilta.
Aika on koittanut. Palkitseminen on 
vihdoinkin täällä.
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Aloitetaan 

Aseta tavoitteesi ja määritä mallisi
Ensimmäinen askel attribuutiomalliasi käyttöönottaessa on määrittää tavoitteesi. Onko 
brändäys ensisijainen affi  liate strategiasi lähtökohta? Siinä tapauksessa anna lisää 
painoarvoa aloittaville touchpointeille. Keskitytkö mieluummin hankkimaan liikennettä 
tietyltä sivutyypiltä? Kyseisen  sivutyypin julkaisijoiden suhteellisen tärkeyden 
nostaminen on siinä tapauksessa hyvä vaihtoehto sinulle. Sinun asiakasvastaavasi 
auttaa sinua määrittämään juuri sinun tavoitteisiisi sopivan mallin. 

Kommunikoi julkaisijoidesi kanssa
Kun mallisi on mietitty ja valmis julkaistavaksi, varmista että kommunikoit julkaisijoidesi 
kanssa. Julkaisijat joille annat arvoa, tulevat näkemään ROI:n nousevan hyvin nopeasti. 
Varmista siis, että he ovat valmiita antamaan kampanjallesi parhaan mahdollisuuden 
menestyä. Käyttämällä TradeTrackerin raportteja konversiopolusta voit peilata 
mallisi tuottamaa vaikutusta; havaintosi voidaan käyttää tiettyjen julkaisijoiden 
tavoittelemiseen, osoittamalla mallin avulla saatava lisäarvo.

Optimoi ampanjasi
TradeTrackerin alusta ja raportit näyttävät sinulle tarkasti kuinka attribuutiomallisi 
muuttaa eri julkaisijoidesi roolin ja ennen kaikkea kuinka heidän ansaitsemansa 
lisätienestit kohottavat sinun kampanjasi tuloksia. TradeTracker antaa sinun kohentaa 
attribuutiomalliasi esimerkiksi CPC ja CPM komponenteilla valituille julkaisijoille, jotta 
saat maksimoitua kampanjasi tehot.

1

2

3




