Caso de sucesso:
HIGH GEAR MEDIA

FÃS DE CARROS AUMENTAM EM
25% AUDIÊNCIA DA HIGH GEAR
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O DESAFIO

A High Gear Media precisava se relacionar
profundamente com seu público alvo, usando
isso como recurso para atrair a grande
quantidade de anunciantes do ramo. Eles
queriam aumentar o calor de seu conteúdo ao
colocar vídeos premium junto a seus artigos
escritos. Para seus fãs em constante movimento,
a High Gear também queria desenvolver uma
experiência igualmente atrativa em dispositivos
móveis.

“Nosso trabalho é produzir conteúdo
premium rico e profundo sobre os
carros mais recentes a serem
lançados no mercado. A Ooyala
deixou fácil para nós a distribuição
dos vídeos entre nossas três marcas.”

- Jeff Birkeland, Vice-Presidente de
Gerenciamento de Vendas da High
Gear Media
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SOLUÇÕES

• Os fãs não precisam atravessar o país para
conferir os mais novos e elegantes modelos em
auto shows. A plataforma de gerenciamento de
conteúdo fácil de usar da Ooyala possibilita aos
editores fazerem upload e organizarem o
conteúdo perfeitamente. Como resultado, a High
Gear Media trouxe a experiência diretamente
para os fãs - e rápido!
• Os entusiastas por carros também queriam
sentir a adrenalina enquanto assistiam seus
modelos favoritos de carro acelerarem, em
qualquer lugar, onde quer que estivessem. Com
os SDKs para dispositivos móveis da Ooyala, a
High Gear criou esperiências de vídeo em alta
qualidade para que os usuários compartilhassem
com seus amigos diretamente do aplicativo para
celular da High Gear.
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IMPACTO
• Vídeos continuam a ser meios atraentes
para fãs aos sites da High Gear Media. Seu
público altamente envolvido deu à empresa
uma história vencedora para contar aos
anunciantes.
• A High Gear Media também viu a audiência
através de dispositivos móveis crescer para
quase 25% de toda sua base e controlaram
seu crescimento através sultados analíticos
da Ooyala.
• Com a Ooyala, eles não precisavam se
preocupar com as complexidades da
tecnologia de vídeo. Ao invés disso, a High
Gear Media conseguiu focar em criar
conteúdo imersivo para os fãs que não
conseguiam aguardar para dar uma espiada
nas novidades dos modelos de carro.
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