Test jakości danych OnAudience.com
według standardu Nielsen Digital Ad Ratings
Weryfikacja jakości danych wykorzystywanych w kampaniach
realizowanych przez Audience Network
Kontekst
Wartość globalnego rynku programmatic rośnie
z roku na rok, ale do coraz skuteczniejszych kampanii marketerzy potrzebują wysokiej jakości
danych. Dlatego Audience Network stosując
niezależny rynkowy standard Nielsen Digital Ad
Ratings, przeprowadził test z użyciem danych
renomowanych firm badawczych: GfK i IQS.

OnAudience.com, jako lider na rynku
dostarczania danych, szczególnie dba o ich
jakość. Współpracujemy z renomowanymi
partnerami - jak GfK czy IQS, stosujemy
własne metody weryfikacji danych, ale
imponujące wyniki niezależnych testów Nielsen
DAR są ostatecznym potwierdzeniem, że klienci
otrzymują segmenty najwyższej jakości.

Metoda
Korzystając z globalnej bazy danych kampanii
reklamowych mierzonych m.in. pod kątem dotarcia do grup docelowych, Nielsen określa średnie
wartości dla konkretnych segmentów w wybranych
regionach świata. Wartość procentowa wskaźnika
określa trafność wyświetlenia reklam użytkownikom określonym w podziale na płeć i grupy
wiekowe. W przypadku segmentu “Mężczyzna”,
wynik na poziomie 80% oznacza, że w badanym
segmencie 80% odsłon reklam dotarło do
wybranej grupy, czyli mężczyzn w wieku 13+.

Realizacja
Przetestowane dane demograficzne zostały wykorzystane do targetowania klientów w komercyjnych kampaniach online przeprowadzonych przez
Audience Network, spółkę specjalizującą się
w Data Consultingu, będącą częścią Grupy Cloud
Technologies. Analizie poddaliśmy segmenty polskich użytkowników, w podziale na płeć i grupy
wiekowe: 18-24 i 25-34.
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W realizacji kampanii online dla klientów
kluczowe znaczenie mają dane o internautach.
Im lepsza jest jakość danych, tym bardziej
efektywne stają się działania digitalowe. Kierując reklamy do wiarygodnych segmentów
mamy pewność, że budżet reklamowy zostanie wykorzystany z maksymalną skutecznością.
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Wyniki testu
Wyniki testu według standardów Nielsen DAR wykazały, że dane dostarczane przez OnAudience.com
znacząco przewyższają średniorynkowe rezultaty. Wśród wszystkich badanych segmentów jakość
danych przekroczyła poziom benchmarkowy. Różnice sięgały od 20 do 50 punktów procentowych na
korzyść naszych danych.

Weryfikacja jakości danych dla poszczególnych segmentów
Dane deklaratywne GfK i IQS oraz wartości średniorynkowe Nielsen DAR*
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*Nielsen Digital Ad Ratings Benchmarks and Findings Report, Europe, 1H 2017, desktop only.

Wielkość i jakość segmentów Kobieta i Mężczyzna w Polsce
Dane ekstrapolowane
Mężczyzna

Kobieta

80%

75%

70%

74%

71%

66%

6 mln

9 mln

20 mln

6 mln

9 mln

20 mln

cookies

cookies

cookies

cookies

cookies

cookies

Dowiedz się więcej o jakości danych OnAudience.com
hello@onaudience.com
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