
Aumento dos custos de tráfego: os custos 
são mais altos durante esse período, mas 
as compras no app também. Os app 
marketers que desejam escalar ainda 
mais, devem acompanhar o crescimento 
da pesquisa e do tráfego, ajustando o 
orçamento da campanha, quando 
necessário. 

Até 43%
Taxas de eCPM mais altas 

entre nov-dec (vs set)
Dados agregados das ad exchanges integradas na Jampp, 

para Android. 

Leia o caso de sucesso

+25%
ROI

As campanhas começam antes das 
datas importantes: datas sazonais são 
períodos altamente competitivos em 
que os usuários são inundados com 
anúncios. Destaque-se dos concorrentes 
e comece a aumentar o hype agora com 
anúncios personalizados para a 
temporada de fim de ano.

Trabalhando com a Jampp, PatPat teve 
+25% de ROI ao executar campanha 
sazonal para a Black Friday.

Maximize o ROAS de fim de ano lançando 
sua campanha  agora
O interesse do usuário começa cedo: 
Cyber Monday, Black Friday e Natal, 
acontecem em um período de compras 
de um mês, e os usuários já começam 
a procurar ofertas em setembro.
Fonte Graph: Google Trends, 2021

R$95,5B 
Vendas em mobile 
commerce no Brasil
NielsenIQ, 2021

150M 
Instalações de app de 
compras no Brasil
Apptopia, Q4 2021

Impulsione o desempenho incremental 
do seu app de compras neste fim de ano

www.jampp.com
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Neste fim de ano, atraia novos usuários e aumente os pedidos 

com a plataforma de marketing de performance da Jampp!

Agende uma demonstração

Krishnan Menon
VP de Marketing 
Growth Fetch Rewards

“A equipe da Jampp parece uma 
extensão da nossa, eles estão 
100% no topo da nossa campanha. 
Descobrimos que eles são super 
responsivos e rápidos para 
implementar testes e ajustes. 
Estamos muito felizes com o nível 
de serviço que eles oferecem.”

54% a
Menos no CPI
(Semana 6 vs Semana 1)

+16X
Mais 
instalações
(Semana 6 vs Semana 1)

Saiba mais

Grande Escala

Alcance todos os cantos do 
ecossistema do app. Você acessa 
dados de mais de 120 bilhões de 
solicitações de anúncios e mais de 800 
milhões de usuários de dispositivos 
móveis todos os dias.

Estratégia Criativa

Combine a experiência dos nossos 
designers com nossas tecnologias de 
teste automatizado para maximizar o 
impacto de sua estratégia de 
anúncios e promoções por tempo 
limitado.

Melhor desempenho SKAN

Classificado entre os 10 primeiros no 
Índice SKAN da AppsFlyer! Nossos 
dados mostram que vemos CPIs pelo 
menos 37% mais baixos, em média, nas 
campanhas SKAN.

Funil Completo  

Execute a aquisição e retargeting de 
usuários para impulsionar o crescimento 
incremental em toda a jornada do 
usuário, conquistando novos clientes e 
mantendo-os engajados durante a 
temporada de festas.

Você está em ótima companhia!

Por que a Jampp?

www.jampp.com
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