
eYeka E Unruly Juntam Se Para Oferecer Uma Solução
Completa De Conteúdo De Marca
O objetivo deste juntamento é de ajudar as marcas e as suas agencias a
criar e distribuir conteúdos videos 365 dias por ano
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Resumo Graças a este novo juntamento entre o leader mondial das videos
sociais,Unruly, e o leader mondial du crowdsourcing, eYeka, os
anunciadores vão ser capaz de produzir, distribuir e ver o sucesso das
suas campanhas sociais.

Detalhes Os anunciadores não conseguem fornecer o alto volume de conteúdos de
marca que os utilisadores dos canais sociais exigem. De acordo com a
Enquete de « 2013 Chief Marketer Social Media Survey », 37% dos
anunciadores pensam que fazer conteúdos de marca pede muito tempo, 13%
não sabem que conteúdo criar e 29% pensam que falta conteúdos de marca
frescos e autenticos para amplificar. O novo juntamento entre os especialistas
en video Unruly e a plataforma de crowdsourcing eYeka vai permetir as
marcas e as agencias dedicadas as suas campanhas sociais de:

Produzir conteúdos de alta qualidade e com um grande potencial
social, a custo reduzido graças ão crowdsourcing: As soluções
tradicionais de produção de conteúdos permetiam criar videos de alta
qualidade todos os seis meses, e com um alto custo. A utilização du
crowdsourcing com eYeka vai permetir de criar 20-as vezes mesmo mais
que 100- videos de alta qualidade et autenticos com un custo reduzido.
Isso vai permitir as marcas de guardar uma conversa com os
consumidores et os seus fans, sobre campanhas globais.
Prever qual conteúdo tem mais potencial para ser compartilhado:
Unruly ShareRank™ é um algoritmo exclusivo que permite aos
anunciantes de prever exatamente a "compartilhabilidade" de um vídeo,
antes mesmo que seja lançado. Isso permite aos anunciantes de maximizar
o impacto da sua estratégia de marketing calculando quanto o vídeo vai
atrair na rede social;

Beneficiar de uma estratégia de distribuição completa, seguida em
tempo real: Unruly Activate™ é uma plataforma hospedada em nuvem
para distribuição e rastreamento de vídeos sociais que chega ao bilhão de
consumidores em todo o mundo e energiza sua campanha inteira. Você
também pode usar Unruly Analytics para obter informação instantânea
sobre o ROI de seu mídia pago e ganho.

Sobre a Unruly

Unruly é a principal plataforma no setor do marketing das vídeos sociais e
trabalha com as principais marcas e as suas agências para prever o impacto
emocional dos seus vídeos e fazê-los serem vistos, rastreados e
compartilhados através de mídia pago, próprio e ganho. Nós usamos a nossa
tecnologia exclusiva para transformar o público em clientes e ambassadores
de marcas.

A nossa solução completa permite de descobrir o segredo do
compartilhamento de vídeos sociais. As marcas podem prever a
compartilhabilidade com Unruly Labs, ativar a Open Web com Unruly Activate
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e demonstrar o ROI social com Unruly Analytics, um livro permetindo de
seguir em tempo real o sucs das campanhas com 6 bilhões de dados
modificaveis.

A Unruly Viral Video Chart registrou mais de 424 bilhões de vídeos desde
2006. Com um público engajado de mais de 1 bilhão de consumidores,
através a gama completa de dispositivos móveis, tablets e outras tecnologias,
a Unruly forneceu, mediu e fez a auditoria de 3,85 bilhões de vídeos através
de mais de 3.500 campanhas de vídeos sociais para mais de 450 marcas,
incluindo Volkswagen, Dove, Coca-Cola, T-Mobile, Microsoft, Warner Bros e
Adidas.

Nós trabalhamos com 60% das Melhores Marcas Globais do Top 100 da
Interbrand e a nossa missão é fornecer as campanhas de publicidade mais
legais de vídeos sociais do planeta.Fundada em 2006, a Unruly tem 12
escritóriose emprega mais de 140 pessoas globalmente. Em 2012, a Unruly
garantiu um investimento da Série A de $25 milhões liderado por Amadeus,
Van den Ende & Deitmers e Business Growth Fund: o maior de sempre para
uma companhia privada no espaço do vídeo social.

A companhia ganhou mais de 18 prêmios, incluindo "Melhor Serviço de
Distribuição de Conteúdo" nos Braves Awards, "Inovador Digital do Ano" no
Sunday Times Hiscox Tech Track 100, "Equipa de Gerenciamento
Internacional do Ano" nos BVCA Awards 2013 e n.º 14 no Deloitte
Technology Fast 500 EMEA. A Unruly é também uma companhia Tech City
Future Fifty. Para saber mais, visite www.unrulymedia.com.

###

UNRULY, UNRULY VIRAL VIDEO CHART, UNRULY ACTIVATE, UNRULY
SHARERANK, UNRULY ANALYTICS e logomarcas e marcas associadas
são marcas registradas do Grupo Unruly. As outras marcas pertencem ãos
seus proprietários respectivos.

###

Sobre a eYeka

Bem-vindo ao maior pátio criativo do mundo! A eYeka é uma comunidade
online de mais de 270.000 indivíduos muito criativos em mais de 150 países.
Nós nos conectamos com as marcas e as suas agências para aumentar o
ROI de suas atividades de marketing fornecendo ideias de inovação e
conteúdos sociais que atraem, engajam e vendem. Oferecemos soluções de
ponta a ponta, desde a geração, seleção e validação até à amplificação. E
garantimos os nossos resultados! Marcas importantes como Unilever, P&G,
Mondelez, Coca-Cola, Nestlé, Danone, Hyundai e Toyota já estão no pátio da
eYeka. Descubra como podemos estimular seu ROI de marketing em
www.eyeka.net

Links relevantes Unruly Media
eYeka

Citações Conteúdo social não é publicidade. A narrativa, o formato, o tom de voz e
o papel da marca precisa ser completamente repensado para trabalhar
em um ambiente guiado por conversas, engajamento e a habilidade para
pular sua mensagem à vontade. A novidade e a variedade dos
participantes envolvidos em crowdsourcing fornece muitos desses
sabores "nativos digitais" que podem ressoar em diferentes mercados
locais e são particularmente relevantes para a ativação social e para
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manter a marca "sempre conectada. Essa abordagem faz a economia do
conteúdo social voar, já que a maioria dos custos envolvidos em
crowdsourcing são custos fixos. 
— François Pétavy, CEO de eYeka

Até quando as marcas têm conteúdos legais, não podem se permitir
postar e rezar – há demasiada competição pela atenção do espectador,
não apenas de outras marcas mas também de amigos e família. É por
isso que uma abordagem científica baseada em dados da criação e
distribuição de conteúdos é indispensável para as marcas que querem
sucesso com os vídeos sociais. Juntos com eYeka, nós podemos ajudar
as marcas a criar e distribuir conteúdos todo o ano. Desde criar teasers
em Instagram à produção de campanhas de heróis, nós ajudaremos as
marcas a maximizar seu ROI. 
— Phil Townend, MD da Unruly EMEA

Imagens

Sobre eYeka

Welcome to the World's biggest creative playground! eYeka is an online
community of over 270,000 very creative individuals active in over 160
countries. We connect with brands and their agencies to increase the ROI of
their marketing activities by delivering relevant innovation ideas and social
content that attract, engage and sell. We offer end-to-end solutions from
ideation, curation, validation to amplification. And we guarantee our results!
Leading brands such as Unilever, P&G, Mondelez, Coca-Cola, Nestle,
Danone, Hyundai and Toyota are already in eYeka's playground. Discover
how we boost their marketing ROI on www.eyeka.net.
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