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Ganhe dinheiro investindo no mercado brasileiro com a Traffic Factory

O mercado digital de afiliados no Brasil vem crescendo exponencialmente. Muitos afiliados anunciam no 
Facebook, Instagram, Google, Taboola e outras plataformas “mainstream”. No entanto, o mercado digital 
adulto no Brasil também cresce. Com muitos novos anunciantes chegando diariamente até nós de plataformas 
mainstream e se animando com os preços baixos do tráfego adulto, com a facilidade em utilizar a nossa rede e 
com a liberdade nos anúncios, vimos então a necessidade de falar diretamente com você - anunciante brasileiro. 

Se você se encaixa no perfil de afiliado ou anunciante vindo do mainstream, esse artigo é para você! Mas é 
também para você novo afiliado, comprador de mídia e anunciante direto que quer obter vantagens do melhor 
tráfego da indústria. E mais, o Brasil é um de nossos países tops e sabemos o quanto o nosso principal site é o 
queridinho da nação… Ou vai dizer que você nunca ouviu falar do xvideos.com?!  

Vamos lá! 
A Traffic Factory apresenta uma plataforma de 
RTB (Real Time Bidding ou licitação em tempo 
real) 100% self-service, onde você controla o 
seu orçamento, cria as suas campanhas e tudo o 
mais. Somos o representante do xvideos.com e 
outros publishers de peso. Você terá uma gerente 
de contas brasileira, assim não precisa correr ao 
google tradutor ou queimar a cabeça para lembrar 
das aulas de inglês.

Pra começar, em nossa rede aceitamos os mais diversos tipos de ofertas e anunciantes, claro que filtramos quem 
e quais ofertas aceitamos em nossa plataforma, bem como revisamos todos nossos anúncios. Afinal manter 
uma boa experiência do usuário em nossos sites é nossa premissa para que sigamos com a qualidade que nos 
faz famosos por ter o melhor tráfego da indústria e ser a melhor empresa emergente segundo o ynot ;) 

Estamos sempre abertos a discutir as novidades no mercado e apresentar soluções para que você atinja o seu 
público-alvo. Por isso, é de suma importância que você siga as instruções da sua gerente de contas, para que 
você possa ter um posicionamento competitivo e atingir o tão sonhado ROI positivo. 

Sendo um novo afiliado ou um anunciante experiente é muito importante que se estabeleça uma comunicação 
clara e consistente com a sua gerente de contas. Acredite! O seu sucesso é o nosso maior objetivo. 

Há muito o que se discutir quando se trata dos formatos de anúncios mais relevantes para a sua oferta, por 
isso apresentamos diferentes espaços para melhor atender suas necessidades (Square NTV, Horizontal, 
Footer&Header, Native e Popunders). Atualmente trabalhamos com CPC (custo por click - você paga somente 
quando um usuário clica em seu anúncio) e CPM (Custo Por Mil - você paga para cada mil vezes que o seu 
anúncio aparece) - aqui em nosso blog você pode ler a nossa série de artigos (em inglês) sobre a decisão de 
escolher entre CPC e CPM.  
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No que se refere às nossas ferramentas de 
segmentação e otimização (tanto CPC quando 
CPM) a nossa plataforma conta com segmentação 
por país, dispositivo, horário, categorias de vídeo 
e mais. Ah, e apresentamos ainda uma ferramenta 
incrível para anunciantes locais - “geo fence maps”, 
onde você pode escolher qual área quer segmentar 
num raio de até 50km. Como uma rede RTB (Real 
Time Bidding ou licitação em tempo real) queremos 
que todos possam anunciar em nossa rede de 
maneira justa. 

Todas as ofertas em nossa plataforma, bem como 
os anúncios de banners, vídeos e popunders levam 
um prazo máximo de 24h para serem revisados.

Agora vamos aos gastos! 
Somos uma plataforma pré-paga, e os valores de depósito inicial variam de acordo com o país, no caso do Brasil 
você inicia em nossa rede com um depósito inicial de apenas $100 dólares. 

Temos bids minimos por país e dispositivo. E não limitamos gastos diários e totais para suas campanhas. No 
entanto, sendo um anunciante experiente ou não, você sabe que no mercado de publicidade online é preciso 
investir, coletar data, otimizar e investir novamente - um ciclo que se repete até que se encontre um ROI positivo 
e satisfatório. Por exemplo, com uma diária de gasto máximo de apenas $5, você não consegue obter data o 
suficiente ou posicionamento competitivo para que se consiga analisar a qualidade do nosso tráfego, o mesmo 
vale para bids (CPC ou CPM), quando você notar o valor dos bids mínimos vai se animar, mas calma lá, no início 
deste artigo eu te disse que o mercado no Brasil está crescendo, por tanto você pode esperar por competição 
nos seus alvos. Lembre-se, trabalhamos com licitação em tempo real o que significa que o dia todo tem gente 
“brigando” por um bom posicionamento. Sendo assim, certifique-se de ter um bid que seja competitivo, contate 
a sua gerente contas para mais dicas, para revisar a sua campanha com você e te guiar no caminho. 

Aceitamos PayPal, Wire Transfer (transferência internacional), Paxum  e VENDO (cartão de crédito) para lhe 
possibilitar enviar saldo à sua conta. 

Registre-se agora mesmo na Traffic Factory ou entre em contato comigo no Skype wg.trafficf.mlira que eu vou te 
ajudar a obter resultados incríveis com o melhor tráfego da indústria. 

Gostou deste artigo? Quer ter outros assuntos apresentados aqui? Deixe-nos saber e faremos 
o melhor para que você entenda claramente a nossa rede o mercado brasileiro que cresce e 
muda constantemente. 
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