THINK DIGITAL

Especializado em Media Digital, o
Grupo HiMedia tem 20 anos de
experiência e é o líder europeu a

Presente em
9 Países

rentabilizar audiências na internet.

Representa comercialmente

Emprega mais de
400 pessoas

publishers nacionais e
internacionais, fornecendo aos
anunciantes media digital para
campanhas digitais eficientes, em

espaço premium e programático.

Volume de negócios de
+65 milhões €

1. OS PRIMÓRDIOS DO DIGITAL
Display banners e Takeovers.
CAMPANHA DE Banners animados declinados da campanha offline.
MEDIA DIGITAL
RICH MEDIA

Novos formatos com elevada procura = wallpapers /
takeovers.

REDES SOCIAIS

Hi5 e messenger. Boom motivado por facebook, que
trouxe uma série de outras.

VENDA

Publisher /Sales House – Agência de Media/Anunciante.
Impressões e Cliques.

2. FORMATOS VÍDEO
Extensão das campanhas de TV.
UTILIZADORES
TARGETS
JOVENS

Menos tempo disponível = maior consumo vídeo.
Consumo de vídeo em grande escala. Utilização de vários
ecrãs e com comportamento difícil de identificar.

SMARTPHONES Consumo vídeo (séries, filmes) em deslocações longas.
TABLETS
Operadoras - Serviços ‘TV on going’.
VENDA

Publisher /Sales House – Agência de Media/Anunciante.
Impressões e Visualizações.
Formato pre-roll evoluiu para mid e post-roll.
Integração nos formatos rich media: takeovers,
layers, intro.
Mais recentemente surgiu o
in-stream e out-stream video e vídeos
interactivos.

3. MUDANÇA DE PARADIGMA
Hoje compram-se audiências e não formatos ou impressões.
MAIS
TECNOLOGIA

Informação pormenorizada sobre audiências/
comportamentos = Recolha de data = Venda programática.

MAIOR
COBERTURA

Compra de media digital feita em rede para vários
publishers em Real Time Bidding (Programático).

AUDIÊNCIA
QUALIFICADA

Elevada segmentação permite comunicar para um target
específico / mais afinado.

UTILIZADORES

Mudança de comportamento | Multiplicidade de ecrãs |
Always on | Já não reagem à media | Adblockers.

MAIS CONHECEDORES

DESAFIO
NECESSIDADE
NOVOS FORMATOS

Precisamos novas formas de chegar ao utilizador.

4. NATIVE E CONTENT
Novas soluções de media digital.

DEFINIÇÃO

OBJECTIVO

FUNCIONAMENTO

MEDIA DIGITAL

CONTENT MARKETING

NATIVE ADVERTISING

Estratégia de Marketing para
criação e divulgação de conteúdo
relevante e consistente para um
público claramente definido.

Conteúdo útil dirigido a uma
audiência específica que
consegue maior envolvência com
o utilizador. Percebido como
menos intrusivo do que pub.

Influenciar uma acção por parte
do público alvo, alterando ou
melhorando o seu
comportamento.

Comunicação de um
determinado conteúdo sem
perturbar a experiência do
utilizador = Patrocinado.

Processo contínuo que é melhor
integrado numa estratégia de
media digital.

Normalmente o conteúdo é
baseado em informação já
existente, cria-se um story telling.

Anunciante compra o espaço
para publicação dos conteúdos.

Conteúdo é propriedade do
publisher que cria e publica o
conteúdo. Push em redes sociais
para gerar visualizações.

CONTENT MARKETING

As marcas mais poderosas enraizaram-se nas
nossas vidas com conteúdo.
Até aqui, limitado a anúncios e campanhas de media.
Hoje, as marcas criam conteúdo para uma variedade
de canais, mostrando a sua personalidade através de
artigos, vídeos, música.

NATIVE ADVERTISING
A Forbes BrandVoice é um programa dedicado ao
mundo da publicidade nativa.
Inclui conteúdo patrocinado para marcas como
Cartier, CapitalOne e SAP que adapta a cobertura
da publicação.

‘Advertising is the art of embedding stories
in someone else’s stories’.
Andy Lippman
Senior Research Scientist at the MIT Media Lab
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