Kim jesteśmy?

Skontaktuj się z Nami!

YieldRiser zajmuje się zwiększaniem przychodów z emisji
reklam na stronach www Wydawców.

YieldRiser został założony w 2015 roku, ale ludzie, którzy
pracują w YieldRiser są obecni na rynku reklamy
internetowej od 1997 roku. Budowali największe w Polsce
sieci reklamowe, a teraz koncentrują się na zwiększaniu
przychodów wielu współpracujących z nami Wydawców.

YieldRiser sp. z o.o.
Puławska 465,
02-844 Warszawa
kontakt@yieldriser.com

NIP:9512367872,
Wielu wydawców ogranicza się po prostu do wstawienia
kodów Google AdSense, a następnie skupia się
na rozwijaniu swojej witryny, skupionej wokół niej
społeczności, zdobywaniu ruchu poprzez SEO, rozwoju
dodatkowych funkcji, sprzedaży bezpośredniej, itd.

REGON: 146703725

Optymalizacja przychodów z reklamy jest niezwykle
ważna, bo potraﬁ natychmiastowo zwiększyć miesięczne
przychody. W YieldRiser codziennie udowadniamy,
że potraﬁmy to robić.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju
innowacyjnej gospodarki – „Inwestujemy w
Waszą przyszłość” Projekt współﬁnansowany
ze środków UE

Od 20% do 200%
więcej z emisji
reklam
Gwarantujemy wzrost
przychodów

Jesteśmy
oﬁcjalnym
partnerem Google
DoubleClick
Adexchange

www.yieldriser.com

Zwiększymy
Twoje przychody
Mierzalny sukces
Znamy się na tym. Robimy to od ponad 10 lat.
Przenosimy Twoje przychody z reklam w
Internecie na wyższy poziom.
Doradzamy, jak najlepiej umieścić reklamy na
serwisie.
Otrzymasz od nas bezpłatną konsultację i
prognozę na zwiększenie
Twoich dotychczasowych zarobków.
Oszczędność czasu Dbamy o Twoje przychody z
reklamy internetowej.
Ty możesz się skupić na tym co robisz najlepiej,
na swoim biznesie.

Nie ryzykujesz
Płacisz nam tylko wtedy, gdy zwiększymy
Ci przychody. Jeśli nie zwiększymy, nic nam
nie zapłacisz

Zaufany Partner
Mamy certyﬁkat Google AdSense. To daje
gwarancję, że naprawdę się na tym znamy.
Dzięki partnerskiej współpracy mamy możliwość
emisji 5 reklam na jednej stronie, to zwiększy
Twoje przychody.
Mamy też dostęp do emisji nowych formatów
reklamowych wcześniej niż zostanie to szeroko
upublicznione.

AdExchange
Przejdź z Google AdSense do
DoubleClick AdExchange
DoubleClick AdExchange został zaprojektowany dla
dużych reklamodawców i wydawców premium. Yield
Riser posiada możliwość zaoferowania rozwiązania
Double Click AdExchange dla każdego Wydawcy,
który rozpocznie współpracę z YieldRiser.
Double Click AdExchange jest systemem, który
zapewnia w czasie rzeczywistym dostęp do każdego
znaczącego źródła popytu reklamy internetowej
(mamy tu na myśli maszyny kupujące (DSP) od
dużych
domów
mediowych,
klientów
bezpośrednich) jak również dodatkowo cały popyt
pochodzący z Google AdSense.
To powoduje, że jest większy popyt, większa
konkurencja, a przez to większe stawki i %
wypełnienia reklamami.
PODŁĄCZENIE DOUBLECLICK AD EXCHANGE

Od 20% do 200 %wzrost przychodów
→ Dostęp do 100% kampanii z AdSense +
dodatkowe źródła popytu z dużych
domów mediowych i sieci reklamowych.
→ Konsultacje i pomoc przy dopasowaniu
się do polityki akceptowania witryn
przez Google.
→ 30 dniowy termin płatności
→ Optymalizacja 24/7
→ Wzrost przychodów 20%-200%

Przejmujemy kontakt z Google i przyspieszamy
komunikację w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

PRZEJDŹ DO DOUBLECLICK ADECHANGE DZISIAJ!

WYDAWCY PREMIUM
Pozwól Nam skupić się na optymalizacji z Twojej
powierzchni reklamowej. Ty będziesz mógł skupić
się na tym co dla Ciebie najważniejsze, czyli na
tworzeniu oraz rozwoju Twojego biznesu.
Optymalizujemy emisję kodów reklamowych pod
każde urządzenie, bez względu na jego rodzaj, czy
rozmiar jego ekranu. Nie ważne czy to komputer,
tablet, smartphone, nasza strategia doboru
najlepszego rozmiaru kreacji do urządzenia działa
oraz przynosi efekty.
Codziennie sprawdzamy i maksymalizujemy Twoje
przychody, obserwujemy stawki od poszczególnych
reklamodawców i sterujemy cenami minimalnymi
tak aby sprzedać jak najwięcej reklam po jak
najwyższych stawkach. Robimy to cały czas.
Dodatkowo mamy bezpośredni kontakt z Google. To
przyspiesza realizację wielu spraw.

WYDAWCA PREMIUM
Od 50% do 200% wzrost przychodów
→ Kompleksowa monetyzacja powierzchni
reklamowej
→ Działania Anty-Adblock
→ Innowacyjne technologie – m.in. Header
bidding
→ Dedykowana osoba – opiekun optymalizacji
→ Możliwość darmowej implementacji DFP
→ Podłączamy i optymalizujemy nowe źródła
popytu (sieci reklamowe premium)
→ Dostęp do popytu kampanii z Google AdSense,
Google AdExchange oraz wielu wiodących sieci
reklamowych i rozwiązań SSP Zdobywanie
nowych źródeł przychodów
→ Konsulting związany z monetyzacją powierzchni,
rozmieszczeniem miejsc reklamowych i ich
rozmiarów, sprzedaży danych określenia
produktów do sprzedaży dla działu
bezpośredniego

