
CILJNO OGLAŠEVANJE
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Kako učinkovito tržiti in hkrati spoštovati zasebnost kupca
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OGLAŠEVANJE … V »STARIH« ČASIH …
BILO JE PREPROSTO.
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Oglasi



OGLAŠEVANJE … DANES …
PODATKI, UPORABNIKI SO KLJUČNI.
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Oglaševalec

Oglaševalčevo spletno mesto

Private DMP iPROM DMP



OGLAŠEVANJE … DANES …
PODATKI, UPORABNIKI SO KLJUČNI.
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PRIMERI
UPORABE CILJNEGA OGLAŠEVANJA →
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 Informativni izračun na oglasnem dinamičnem ozadju za
lizing glede na izbran oglas za avtomobil na Avto.net po 
ponudbi BKS-leasinga. 

 Dodatki na oglasu: polje za oddajo konkretnega 
povpraševanja.

 Kombinacija personaliziranega dinamičnega oglasnega 
formata, ponovnega ciljanja uporabnikov na mobilnih in 
desktop napravah ter uporabe avtomatiziranega 
povpraševanja prek elektronske pošte.

 Povečati zavedanje o ponudbi 
avtomobilskih lizingov med kupci 
avtomobilov, vrednih več kot
15.000 EUR (Audi, BMW, Mercedes, 
Volkswagen, Škoda, Seat, Renault, 
Opel, Peugeot, Toyota, Volvo).

 Spodbuditi vpletenost kupcev
avtomobilov in vzpostaviti
neposreden stik med potrošniki in 
BKS-leasingom.

 Povečati zanimanje za 
sklenitevfinanciranja za nakup
avtomobila pri BKS-leasingu.

BKS LEASING:
Naše srce bije za vaše želje – dinamičen izračun 
lizinga na Avto.net z iPROM Real-time Creative



BKS LEASING
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 Z iPROM DMP (Data Management Platform) smo analizirali 
vedenjskih vzorce uporabnikov digitalnih medijev in opredelil 
ciljno skupino potencialnih potnikov.

 Analizo vedenjskih vzorcev smo s strojnim učenjem dodatno 
oplemenitili s podatki preteklih oglaševalskih akcij, ki smo jih 
izvajali za naročnika Turkish Airlines. 

 Združene podatke smo uporabili za ciljanje uporabnikov 
digitalnih medijev s tehnološko rešitvijo iPROM Cloud, s 
katero smo dosegli tako posebej za to akcijo izbrane profile, ki 
so v preteklosti že bili v interakciji s komercialnimi vsebinami 
letalske družbe, kot tudi nove profile potencialnega potnika za 
ciljno destinacijo.

TURKISH AIRLINES:
Prikazno oglaševanje z uporabo
lastnih podatkovnih silosov

 Promocija neposredne letalske 
povezave Ljubljana–Istanbul

 Prodaja letalskih vozovnic 
Ljubljana–Istanbul



TURKISH AIRLINES
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SO PODATKI RES NOVA NAFTA? 
BREZ DVOMA.

 Pomembnost podatkov

 Realnost in podatki

 Podatki uporabnikov – podatki oglaševalcev

 DMP, Private DMP?



+386 1 511 07 50

Šlandrova ulica 4 B
1231 Ljubljana - Črnuče

iPROM
www.iprom.si

info@iprom.si
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