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Μελέτη Περίπτωσης:
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ MOLEKULE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η Molekule είναι μια εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο που έχει φέρει την
επανάσταση στην τεχνολογία φιλτραρίσματος του αέρα. Αντί να προσπαθεί να
φιλτράρει τις μολυντικές ουσίες, η αποκλειστική τεχνολογία φιλτραρίσματος
αυτής της εταιρείας με φωτοηλεκτροχημική οξείδωση (PECO) και το
πατενταρισμένο σύστημα του διπλού φιλτραρίσματος, καταστρέφουν τα
αλλεργιογόνα, τη μούχλα, τα βακτήρια, τους ιούς και τα αερομεταφερόμενα
χημικά, εξαλείφοντάς τα από τον αέρα που εισπνέουμε. Οι εν λόγω ισχυρισμοί
έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, την
Intertek και την Aerosol Research and Engineering Laboratories. Ο Dr. Yogi
Goswami, επιστήμονας που εξειδικεύεται στην ηλιακή ενέργεια, ανέπτυξε την
τεχνολογία της Molekule στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το άσθμα του
γιου του.

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η
εταιρία από τους πρώτους μήνες της λειτουργίας της, ήταν οι μειωμένες
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πωλήσεις και η δυσκολία εύρεσης/προσέγγισης νέων πελατών. Επίσης, λόγω
του γεγονότος ότι τα χρήματα που διέθετε η εταιρία για προωθητικές ενέργειες
και διαφημίσεις ήταν περιορισμένα, αντιμετώπιζε αρκετές δυσκολίες στο να
κοινοποιήσει σε εθνικό επίπεδο τόσο την ύπαρξη όσο και τις υπηρεσίες της.
Απόρροια των παραπάνω προβλημάτων, ήταν και η δυσκολία της Molekule να
διαμορφώσει στη συνείδηση των καταναλωτών που στόχευε το δικό της
προϊοντικό προφίλ έχοντας χαμηλό brand awareness.

Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει επιτυχώς όλες τις παραπάνω δυσκολίες, η
Molekule, σε συνεργασία με τον Owen Bell συνεργάτη ανάπτυξης (growth
associate) της εταιρίας, έθεσε ως βασικούς στόχους τους εξής:

Α) Να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεών της διευρύνοντας το πελατολόγιο που
είχε αρχικά δημιουργήσει. Η διεύρυνση της πελατειακής της βάσης επιλέχθηκε
να επιτευχθεί μέσα από την προσέγγιση  τόσο μικρών και συγκεκριμένων
ομάδων (niche marketing) όσο και ευρύτερων κοινών τα οποία αποτελούσαν
δυνητικές ομάδες στόχους (target groups) της εταιρίας.

Β) Να βρει τον καταλληλότερο συνδυασμό διαφημιστικών μέσων έτσι ώστε να
έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα αναφορικά με τη διεύρυνση του
πελατολογίου της και την αύξηση του brand awareness της.

Γ) Να βελτιστοποιήσει τον προϋπολογισμό της διαφημιστικής της εκστρατείας,
από άποψη κόστους και χρόνου, έτσι ώστε να είναι εφικτή η κλιμάκωση των
διαφημιστικών τους ενεργειών γρήγορα και αποτελεσματικά, ειδικά σε
περιόδους μεγάλου φόρτου εργασίας.

Μετά την λεπτομερή οριοθέτηση των παραπάνω στόχων, η εταιρία προχώρησε
άμεσα στην προσπάθεια υλοποίησής τους. Προκειμένου να προσεγγίσει ένα
νέο κοινό και να αυξήσει τις πωλήσεις της με τον καλύτερο και πλέον
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, η Molekule συνεργάστηκε με την εταιρεία
παραγωγής βίντεο TubeScience για να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα της
λειτουργίας βελτιστοποίησης προϋπολογισμού εκστρατείας.

Η λειτουργία αυτή εκχωρεί αυτόματα το μεγαλύτερο μέρος του
προϋπολογισμού μιας προωθητικής εκστρατείας στις διαφημίσεις και τα κοινά
με την υψηλότερη απόδοση, προβάλλοντας την κατάλληλη διαφήμιση, την
κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο κοινό και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο.
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Η ομάδα εργασίας που ανέλαβε το συγκεκριμένο project, πραγματοποίησε μια
δοκιμή A/B (με άλλα λόγια, πραγματοποίησε τη στρατηγική δοκιμής που
περιλάμβανε δύο διαφημιστικές εκστρατείες, την εκστρατεία Α και την
εκστρατεία Β, οι οποίες είχαν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά και διέφεραν
μόνο στο ότι η εκστρατεία Α χρησιμοποιούσε βελτιστοποίηση προϋπολογισμού
ενώ η εκστρατεία Β όχι) χρησιμοποιώντας τη λειτουργία βελτιστοποίησης
προϋπο-λογισμού εκστρατείας και το εργαλείο δοκιμής και άντλησης
συμπερασμάτων του Facebook.

Πιο συγκεκριμένα, η Molekule (σε συνεργασία με την TubeScience) δοκίμασε 2
εκστρατείες οι οποίες περιελάμβαναν 8 διαφημιστικά σύνολα με βίντεο,
διασφαλίζοντας ότι όλες οι παράμετροι, π.χ. το περιεχόμενο των διαφημίσεων,
το κοινό στόχευσης, τα χρώματα κ.α.., ήταν ακριβώς ίδιες και στις δύο αυτές
εκστρατείες. Η μόνη διαφορά μεταξύ των εκστρατειών ήταν ότι η μία
χρησιμοποιούσε τη βελτιστοποίηση προϋπολογισμού ενώ η άλλη όχι.
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Τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρα και κατατοπιστικά. Οι
δύο διαφημιστικές εκστρατείες προβλήθηκαν στο κοινό στόχος κατά το χρονικό
διάστημα από τις 4 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2018. Κατά τη διάρκεια
προβολής των δύο εκστρατειών, η Molekule ήταν σε θέση να συγκρίνει καθαρά
τη βελτιστοποίηση προϋπολογισμού με τη μη αυτόματη κατανομή και
παρακολούθηση του προϋπολογισμού. Η εκστρατεία που έκανε χρήση του
εργαλείου βελτιστοποίησης προϋπολογισμού εκστρατείας του Facebook είχε
τα εξής αποτελέσματα:

 19% χαμηλότερο κόστος ανά αγορά προϊόντος

 Χ 1,25 υψηλότερη απόδοση διαφημιστικής δαπάνης

Στη συνέχεια, η εταιρία υιοθέτησε σε πλήρη κλίμακα το εργαλείο
βελτιστοποίησης προϋπολογισμού εκστρατείας του Facebook και συνέχισε τις
προωθητικές της ενέργειες. Από τις 16 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και το τέλος του
2019, η Molekule εμφάνισε σημαντική αύξηση στο όγκο των πωλήσεών της ενώ
παράλληλα κατάφερε να διευρύνει το πελατολόγιό της και να αυξήσει κατά
17,5% το brand awareness της σε εθνική κλίμακα.

Πηγή: https://facebook.com
https://el-gr.facebook.com/business/success/molekule#


