Via GPS, GSM, WiFi en Apps bepalen we de exacte locatie van de mobiele telefoon van jouw doelgroep. Dit signaal wordt, GDPR-proof,
omgezet naar een anonieme ID. Vervolgens volgen we alle locatiebewegingen van deze ID’s. We kunnen, de voor jou, belangrijke locaties
exact omkaderen. We weten bijvoorbeeld precies wie wel en niet in een winkel is geweest. Dat meten we zelfs tot 90 dagen terug. Het is
ook mogelijk om telefoons op te vangen die op een combinatie van verschillende locaties zijn geweest.

Zo zien we waar, wanneer en hoe vaak iemand winkelt, sport, studeert of uit eten gaat. Hiermee krijgen we inzicht in
iemands gedrag en shopbehoefte. Iemand die vaak in dure winkels komt heeft wat meer te besteden, telefoons rondom
het schoolplein hebben jonge kinderen en mensen in keukenzaken zijn bezig met een verbouwing. Het volgen van
die telefoons levert, buiten de exacte locatie, ook zeer relevante data op als geslacht, leeftijdscategorie, interesses en
lifestyle kenmerken.

Op basis daarvan sturen we relevante advertenties op de mobiele telefoon van jouw doelgroep. Dit kan real-time, bijvoorbeeld als
iemand op een speciale locatie is. Maar ook achteraf, op ieder gewenst moment. Deze advertenties worden vertoond in de apps die
zij het meest gebruiken. We zien precies wie op deze mobiele advertenties klikt. Dat kan bijvoorbeeld naar jouw website zijn om
meer informatie te krijgen over een product.

We blijven ook na het vertonen van deze advertenties de locatie van de ID’s volgen. Zo kunnen we jouw doelgroep heel gericht
naar een verkooplocatie sturen. We zien precies wie er na het zien van onze advertenties daadwerkelijk bij jou over de vloer is
geweest. Footfall noemen we dat. En dat maakt ons uniek!

HOE WE SHOPPERS NAAR JOUW
WINKEL LEIDEN MET LOCATION
BASED MOBILE ADVERTISING

Ook jij kunt nu op deze manier jouw doelgroep bereiken! Laat weten op welke locaties jouw doelgroep komt
en wij zorgen met een gepersonaliseerde advertentiecampagne dat ze jouw kant op komen. Wil jij mensen
bereiken die nu nog bij jouw concurrent shoppen? Of zoek jij een welgesteld publiek dat vaak in specifieke
restaurants komt in de regio? Geef ons de adressen door en ga mee op dit digitale avontuur.

