Caso de sucesso:
THE NORTH FACE

THE NORTH FACE EM AÇÃO

A North Face precisava de uma
solução que pudesse crescer com
eles. Quando espectadores
engajados estivessem preparados
para tornar-se compradores, a
implementação dessas funções
deveria ser simples.
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DINAMIZE SUA PUBLICAÇÃO

DESAFIO
A The North Face precisava agilizar a
publicação de seus vídeos e entregar a
experiência com a marca de forma mais
atraente e rápida.

SOLUÇÃO
O hub central de administração da Ooyala
deu acesso a múltiplos usuários, para que
todas as equipes pudessem ajudar a fazer a
estratégia de vídeo da empresa um
sucesso.

IMPACTO
•A

audiência cresceu em 100% uma vez
que a The North Face começou a publicar
mais conteúdo e mais rápido.
•O

tempo de produção caiu de 2 semanas
para 2 dias.
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ESPECTADORES VIRAM
CONSUMIDORES
DESAFIO
A The North Face queria transformar
visualizações em vendas a partir do
aumento do tráfego em seu site ecommerce.
SOLUÇÃO
A Ooyala personalizou a interface de
usuário com funções dentro do vídeo,
possibilitando que os usuários clicassem
nos produtos que viam na tela e
comprassem estes imediatamente.
IMPACTO
As taxas de participação em vídeos com a
função de “clique para comprar” foram 9%
mais altas do que com vídeos sozinhos,
aumentando até $32 mil por produto em
receita anual.
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CRIANDO A MELHOR EXPERIÊNCIA
PARA O VAREJO
VISÃO GERAL DA EMPRESA: A The North Face é a principal fornecedora mundial
de vestuário autêntico, inovador e tecnicamente avançado para esportes ao ar livre,
com mais de $100 milhões de receita annual.

DESAFIOS/OPORTUNIDADE

SOLUÇÕES

IMPACTO

A North Face precisava de uma solução que
pudesse crescer com eles. Quando
espectadores engajados estivessem
preparados para tornar-se compradores, a
implementação dessas funções deveria ser
simples.

•A

•A

administração central dá acesso a
múltiplos usuários, para que toda a empresa
possa ajudar a fazer a estratégia de vídeo
um sucesso.

audiência cresceu em 100% uma vez
que a The North Face começou a publicar
mais conteúdo e mais rápido.
•O

•O

player da Ooyala, com tecnologias de
adaptive bit-rate e carregamento simultâneo
de
vídeos,
oferece
reproduções
consistentes e que carregam rapidamente.
•A

interface de usuário personalizada com
funções dentro do vídeo possibilita que os
usuários cliquem nos produtos que veem na
tela e comprem-os imediatamente.

tempo de produção caiu de 2 semanas
para 2 dias.
•As

taxas de participação em vídeos com a
função de “clique para comprar” foram 9%
mais altas do que com vídeos sozinhos,
aumentando até $32 mil por produto em
receita anual.
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