NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Czym jest Cluify?
Cluify to narzędzie, dzięki któremu dotrzesz z reklamą internetową do potencjalnych
klientów wybranych na podstawie miejsc, jakie odwiedzają w świecie rzeczywistym. Może to
być sklep Twojej konkurencji, popularne wydarzenie w mieście lub park biznesowy - każda
lokalizacja, którą z dużym prawdopodobieństwem odwiedza Twoja grupa docelowa. Po
zakończonej kampanii reklamowej dowiesz się, ile osób, które zobaczyły reklamę, przyszły
do Twojego sklepu stacjonarnego.
Czym Cluify różni się od innych narzędzi reklamowych?
Dzięki Cluify wyślesz reklamę do osób, które w wybranym okresie odwiedziły wskazaną
przez Ciebie lokalizację w świecie rzeczywistym. To oznacza, że docierasz jedynie do tych
konsumentów, którzy wykazują rzeczywiste zainteresowanie danymi produktami lub
usługami. Co więcej, nie musisz martwić się o samodzielne prowadzenie działań
reklamowych - zrobimy to za Ciebie.
Jak działa Cluify?
Po zalogowaniu do panelu wybierasz miejsca na mapie odwiedzane przez osoby, do których
chcesz dotrzeć (to może być osiedlowy sklep stacjonarny, punkt usługowy Twojej
konkurencji, targi branżowe itp.), a Cluify automatycznie identyfikuje konsumentów z
dowolnych lokalizacji jako potencjalnych klientów. Dla tak zebranej grupy docelowej zlecasz
przygotowanie kampanii reklamowych naszym specjalistom, a oferta Twoich produktów lub
usług pojawia się w największych sieciach reklamowych.
Co mogę reklamować za pomocą Cluify?
Za pomocą Cluify możesz reklamować wszystko, co nie jest prawnie zakazane przez kanały
reklamowe, w których będą wyświetlały się Twoje reklamy - np. Twoją markę, usługi,
produkty, promocje, oferty specjalne i wiele innych.
W jaki sposób Cluify identyfikuje klientów?
Cluify działa tak jak pliki “Cookies”, tyle że w świecie rzeczywistym. Oznacza to, że
wykorzystuje identyfikator smartfona (tzw. AD ID), który znajdował się w zasięgu dowolnej
sieci wifi. Dzięki temu możemy wysyłać kampanie reklamowe do tych klientów, którzy
pojawili się w określonym przez Ciebie miejscu, np. w pobliżu konkurencyjnych sklepów, na
festiwalu muzycznym lub konferencji branżowej. Działania związane z poborem

identyfikatorów przeprowadzane są zgodnie z Art. 6. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
Jakie informacje znajdują się w panelu Cluify?
W panelu znajdziesz takie informacje, jak m.in. ilość użytkowników, którzy odwiedzili Twój
punkt stacjonarny oraz to, ilu spośród nich pojawiło się w sklepie po raz pierwszy. Na
podstawie danych, które zobaczysz w panelu już kilka minut po utworzeniu profilu swojego
sklepu w Cluify zmierzysz też zaangażowanie swoich klientów, częstotliwość ich powrotów
oraz trendy związane z ilością odwiedzin.
W jakich kanałach mogę reklamować swoje usługi za pomocą Cluify?
Dzięki Cluify Twoje reklamy ukażą się w największej na świecie sieci reklamowej - Google
AdWords.
Jak mogę sprawdzić efektywność moich kampanii?
Cluify umożliwia unikalne na rynku mierzenie skuteczności Twoich reklam w świecie offline,
a więc na rynku realnych sklepów. Dzięki nim dowiesz się np. ile osób weszło do sklepu
stacjonarnego po otrzymaniu reklamy i porównasz ich ilość z całkowitą liczbą
odwiedzin
w wybranym czasie.
Czy panel Cluify umożliwia dostęp do danych archiwalnych?
Cluify udostępnia dane o zachowaniach potencjalnych klientów za okres ostatnich
3 miesięcy.

