
Cision cria uma Colocação Patrocinada usando o cabeçalho
do seu comunicado de imprensa e uma imagem ou vídeo.
Isto aparece num site de uma editora premium com outros
conteúdos relevantes e conduz o tráfego para o seu
comunicado de imprensa através do site da PRNewswire.

O formato autêntico de uma Colocação Patrocinada encoraja
o envolvimento do leitor e permite-lhe alcançar audiências
que navegam nos seus websites preferidos.

Ao complementar a sua distribuição de comunicados de
imprensa com uma colocação patrocinada, reforça a
mensagem da sua marca, aumenta a visibilidade e melhora o
seu ROI.

Amplifique a sua história com
Sponsored Placement - Europa
Tire mais partido do seu conteúdo com uma estratégia de distribuição multicanal.
Reforce a mensagem da sua marca e alcance um público mais vasto em websites
premium com o Sponsored Placement - Europa.
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*De acordo com Digital Content Next CONTACTE-NOS: clique aqui

https://www.cision.pt/demonstracao/


Sponsored Placement - Europe
Todos os Pacotes

100 Websites Premium

115K Impressões
Comprovativo do relatório de colocação

Escolha entre 11 Campanhas Sectoriais. Pode também maximizar o
alcance do seu conteúdo combinando múltiplas campanhas (por
exemplo, Tech + Retail + General) ou optando por criar uma Campanha
Personalizada.

Personalize a sua campanha
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As opções de personalização incluem:

Clickthroughs garantidos (campanhas focadas
no compromisso)

Selecção do público (demografia)

Impressões adicionais

Múltiplas categorias industriais

Relatório personalizado

Através de redes no Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Holanda e Itália

Indústria
Campanha
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Os sítios Web estão sujeitos a alterações



Sponsored Placement - Europe
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Campanhas Nacionais estão disponíveis para o Reino Unido, França e Alemanha 

Os sítios Web estão sujeitos a alterações


