Caso de sucesso:
VARSITY

VARSITY TORCE AO VIVO

A Varsity Brands é autoridade
quando o assunto é cheerleading.
Eles fecharam uma parceria com a
Ooyala para que esta os ajudasse
com seu pay-per-view de
transmissões ao vivo e seu extenso
acervo de vídeos de competições.

2

AUMENTE SUA RECEITA
COM ACESSOS PAGOS.
DESAFIO
A Varsity Brands queria criar uma plataforma pay-perview de suas transmissões ao vivo do Campeonato
Nacional Cheerleading e Dança de 2012.

SOLUÇÃO
A paywall da Ooyala é integrada diretamente com o player,
para que os espectadores possam pagar com apenas
alguns - e seguros – cliques. O checkout simples significa
menor desistência e maior conversão de vendas.

IMPACTO

• Com apenas uma transmissão ao vivo,

a Varsity lucrou
instantaneamente $4400 instantly, com aproximadamente
550 visualizações a $7,99 por acesso. Espectadores foram
entretidos pelo conteúdo por uma média de uma hora cada.
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ORGANIZE SEU
CONTEÚDO EM CANAIS.
DESAFIO
Varsity Brands queria criar uma experiência
similar à de um canal de televisão, com
categorias de acordo com as comeptições.

SOLUÇÃO
Os ajustes de canais da Ooyala são
flexíveis, configurando os metadados dos
vídeos de forma a alinhá-los com as
delimitações das categorias.

IMPACTO
O envolvimento aumentou, já que os
espectadores começaram a passar mais
tempo no site, graças à facilidade para
achar conteúdos relacionados, presentes
em cada canal.
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CRIANDO A MELHOR EXPERIÊNCIA
PARA MARCAS.
VISÃO GERAL DA EMPRESA: A Varsity Brands cria roupas para jogadores de futebol, líderes
de torcida e dançarinos, e organiza os campeonatos americanos de cheerleading. A empresa
tem aproximadamente $270 milhões de receita por ano.

DESAFIOS/OPORTUNIDADE
A Varsity Brands é autoridade quando o
assunto é cheerleading. Eles fecharam
uma parceria com a Ooyala para que esta
os ajudasse com seu pay-per-view de
transmissões ao vivo e seu extenso acervo
de vídeos de competições.

SOLUÇÕES

IMPACTO

A paywall da Ooyala é integrada
diretamente com o player, para que os
espectadores possam pagar com apenas
alguns - e seguros – cliques. O checkout
simples significa menor desistência e maior
conversão de vendas. Os ajustes de canais
da Ooyala ainda são flexíveis, configurando
os metadados dos vídeos de forma a alinhálos com as delimitações das categorias.

Com apenas uma transmissão ao vivo, a
Varsity lucrou instantaneamente $4400
instantly, com aproximadamente 550
visualizações a $7,99 por acesso.
Espectadores
foram
entretidos
pelo
conteúdo por uma média de uma hora cada.
O envolvimento aumentou quando os
espectadores começaram a passar mais
tempo no site, graças à facilidade para
achar conteúdos relacionados, presentes
em cada canal.
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