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Apa yang dilakukan saat 
khawatir tentang anggaran 
pernikahan kamu!

Keseharian setelah 
menikah

Buat rumahmu seperti 
ruang santai

Toko gaun pengantin 
penuh gaya

Bagaimana cara melatih 
tubuh untuk meningkatkan 
imunitas

Sekarang ini, pemilik situs web putus asa untuk pendapatan iklan dan dipaksa 

untuk menempatkan beberapa slot iklan di seluruh situs web mereka. Meskipun 

strategi ini membantu pendapatan iklan tumbuh secara signifikan, itu pasti mengorbankan 

pengalaman pengguna pengunjung situs web dan berisiko kehilangan jumlah pengunjung.

Desainnya yang tidak mengganggu memberi 

pengguna internet pengalaman membaca yang 

lebih baik tanpa mengganggu aktivitas pengguna 

secara paksa saat menjelajahi internet.
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Dibangun di atas fondasi teknologi rekomendasi konten yang dipersonalisasi, 

Dable berhasil bermitra dengan ribuan outlet media premium di Asia dan 

berhasil berkembang dari Korea (HQ) hingga Jepang, Indonesia, 

Malaysia, Vietnam, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong.

Dable memberikan pengiklan antarmuka pemenang 

penghargaan yang memungkinkan pengiklan mengelola 

konten, menyesuaikan target audiens, dan memantau 

kinerja dari tempat yang sama. Selain itu, teknologi 

yang didukung pembelajaran mesin dan algoritma 

personalisasi yang inovatif membantu pengiklan 

ssukses dalam kampanye periklanan. 

Jika tim Anda baru memasuki pasar Asia, 

Dable adalah jembatan yang sempurna 

untuk peluncuran awal. Jika tim Anda telah 

mendapatkan daya tarik cukup besar dan sedang 

mempertimbangkan untuk memperkuat posisi 

sebagai pemimpin pasar, jaringan iklan premium 

ddan teknologi eksklusif Dable dapat membantu 

menjangkau audiens yang Anda inginkan 

dan mengembangkan bisnis Anda.

Tentang Iklan Dable



Kohonjin dikenal sebagai merek kosmetik 

terkemuka di beberapa negara dengan produk 

pemutih kulit dan penghilang kerutan.

Pemasar  |  Kohonjin

Informasi perusahaan

Karena Kohonjin menggunakan strategi penjualan tatap muka dalam menjual produk, jumlah 

calon pelanggan sangat penting untuk penjualan. Namun, saluran media tradisional tidak dapat 

memenuhi kebutuhan Kohonjin dalam mengumpulkan calon pelanggan. 

Tantangan

Kohonjin menggunakan penargetan media dan penargetan gender untuk menyasar pembaca 

wanita paruh baya dengan niat membeli yang tinggi. Selain itu, mereka juga meningkatkan 

penawaran di media dengan kinerja terbaik untuk meningkatkan tingkat eksposur.

Solusi

Hasil

“Menjalankan iklan melalui saluran pemasaran baru adalah tantangan besar 

  bagi kami. Untungnya, kami bisa meraih kesuksesan dalam pengumpulan DB 

  dengan bantuan penargetan pasar yang tepat dan teknologi rekomendasi 

  Dable yang dipersonalisasi. Kami menyadari Dable adalah platform efektif

  untuk pemasaran multi-saluran.”

10%
Kosmetik



Soohyun adalah agensi konsultan pernikahan kelas 

atas yang menyasar pekerja kantor di Korea dengan 

tingkat kepuasan hampir sempurna.

Jung Woo-Jung  |  Tim Pemasaran, Soohyun

Informasi perusahaan

Soohyun menyadari saluran media tradisional tidak dapat menarik 

calon pelanggan dengan cukup baik karena jasa konsultasi pernikahan 

membutuhkan komunikasi yang lebih mendalam dengan pelanggan.

Tantangan

Soohyun merancang halaman arahan yang terdiri dari tes kepribadian untuk menarik 

calon pelanggan dengan cara yang lebih interaktif. Mereka juga menggunakan 

penargetan media dan penargetan kontekstual untuk memastikan 

iklan diekspos ke konteks artikel yang tepat.

Solusi

Hasil

20% 30%
30% Lebih 
Rendah

Pernikahan



Kixx adalah merek perusahaan oli mesin GS Caltex, 

yang mengekspor produk oli ke 63 negara di seluruh dunia.

Lee Sang-geun  |  Tim Strategi Pemasaran, Kixx

Informasi perusahaan

Kixx ingin lebih menarik pelanggan dengan konten blog informatif dan dengan 

demikian meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap mereknya.

Tantangan

Solusi

CTR meningkat 20 persen dibandingkan iklan banner yang ada, 

sedangkan biaya CPC menurun 30 persen.

Jumlah pengunjung baru meningkat 1.5 kali.

Hasil

20% 1.5X
1.5 Kali Peningkatan 
Investor Baru

Bisnis



Dipilih sebagai 100 camilan yang direkomendasikan oleh 

Kamar Dagang Taiwan, JKC Food dengan cepat mendapatkan 

popularitas di Taiwan dengan produk andalannya Money Crackers.

Mr. Yeh  |  Manajer Umum, JKC Food

Informasi perusahaan

Mengingat bahwa mendapatkan pengunjung baru menjadi semakin mahal 

di jaringan iklan lain dan biaya per pesanan terus melonjak, JKC Food harus 

mencari sumber lalu lintas berkualitas lain untuk meningkatkan rasio konversinya. 

Tantangan

Solusi

Hasil

“Bekerja dengan Dable adalah pengalaman luar biasa dan 

  menyenangkan. Pengalamannya yang luas dalam strategi optimalisasi 

  memungkinkan bisnis saya mempertahankan momentum pertumbuhan.”

120%
120% Peningkatan 
Jumlah Pesanan

37%
37% Peningkatan 
Rasio konversi Pesanan

Makanan



AZ Financial Service, perusahaan asuransi 3 teratas di Korea, 

adalah agen asuransi yang menyediakan 

solusi asuransi terintegrasi.

Kim Hyun-ah  |  Tim Pemasaran, AZ Financial Service

Informasi perusahaan

Meski telah mencapai target penjualan setiap tahun, AZ Financial Service perlu 

mendapatkan lebih banyak calon pelanggan demi mempertahankan pertumbuhannya. 

AZ Financial Service berusaha mendapatkan pelanggan baru sambil mempertahankan 

CPA pada target yang diharapkan.

Tantangan

AZ Financial Service menyajikan konten informatif dan informasi yang mudah dicerna 

tentang polis asuransi di halaman arahan untuk meningkatkan minat pengunjung. 

AZ Financial Service juga memanfaatkan fungsi penargetan media dan target 

audiens Dable untuk menampilkan iklan kepada kelompok yang dipilih.

Solusi

CPL keseluruhan AZ Financial Service menurun 13%.

Hasil

13%
13% Lebih 
Rendah

Keuangan



Talent Bank adalah platform pencocokan bakat terkemuka yang 

menghubungkan pakar kelas atas di berbagai bidang dengan 

perusahaan yang mencari ahli yang berpengalaman.

Shin Seungmyeong  |  Tim Perencanaan Bisnis, Talent Bank

Informasi perusahaan

Karena layanan Talent Bank berfokus pada pelanggan bisnis -khususnya CEO- tidak 

mudah menemukan dan menyasar calon pelanggan yang tepat. Tantangan lainnya 

adalah menarik klik target pelanggan saat melakukan konversi.

Tantangan

Talent Bank menggunakan penargetan kata kunci dan penargetan media 

untuk memastikan iklannya terekspos ke target audiens yang tepat dalam konteks 

yang relevan. Mereka juga menyediakan kiriman Naver yang informatif sebagai 

halaman arahan untuk memicu minat pembaca.

Solusi

Jumlah pendaftaran meningkat 80%. Iklan menunjukkan CPA 20% lebih rendah 

dibandingkan saluran iklan yang ada. Kualitas calon pelanggan meningkat drastis.

Hasil

“Industri B2B cenderung memiliki cakupan penargetan yang sempit [...] Namun, 

  Dable menunjukkan fitur jaringan dan pencarian pengguna yang memungkinkan 

  kami menjelaskan layanan inti kami kepada calon pelanggan dengan 

  lebih efektif. Kami puas dengan hasilnya yang positif.”

80%
80% Peningkatan 
Jumlah Pendaftaran

Sumber Daya Manusia



Crazy Skin adalah merek kosmetik yang dikembangkan para 

ahli berdasarkan keahliannya di industri kosmetik global.

Kim Ga-hee  |  Tim Pemasaran, Crazy Skin

Informasi perusahaan

Crazy Skin merasa sulit mendapatkan pelanggan baru di saluran media tradisional, dan bermaksud 

merambah ke inventaris iklan yang berbeda untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan.

Tantangan

Crazy Skin menggunakan penargetan minat untuk memastikan iklan ditampilkan dalam 

konteks artikel yang relevan dan kepada pengguna dengan minat yang sama. Selain itu, 

mereka juga menggunakan penargetan media untuk menempatkan anggaran ke media 

yang menghasilkan kinerja terbaik dalam jumlah pembelian dan mengeluarkan 

yang berkinerja buruk dari daftar eksposur. 

Solusi

Hasil

“Saat mempertimbangkan LTV pelanggan, mengamankan pelanggan baru selalu 

  menjadi perhatian pemasar. [...] Dengan banyaknya pelanggan baru yang 

  mengunjungi situs web kami melalui Dable, kami dapat mencapai rekor penjualan 

  terbesar yang pernah ada. Kami telah bermitra dengan Dable selama dua tahun 

  terakhir dan Dable memberikan kami manfaat nyata dibandingkan media iklan lain."

70%
Rasio konversi 
Pembelian 70% Lebih 
Tinggi Dibandingkan 
Saluran Lain

Kosmetik



D'zero King adalah perusahaan suplemen 

makanan premium yang menyediakan cara cepat, 

mudah dan sehat untuk mencapai kebugaran.

Lee Je-In  |  Tim Perencanaan Periklanan, TheJoenMedia

Informasi perusahaan

D'zero King khawatir apakah iklan pencarian dan sosial mampu menghasilkan 

calon pelanggan berkualitas. Perusahaan tersebut membutuhkan platform 

yang menarik pelanggan dengan cara lebih baik. 

Tantangan

Solusi

Hasil

200%
Rasio Konversi Perolehan 
Calon Pelanggan 200% 
Lebih Tinggi Dibandingkan 
Saluran Lain

Kebugaran



JustCo adalah merek ruang kerja terkemuka yang berbasis 

di Singapura dengan 40 lokasi di seluruh Asia Pasifik.

Waby Liu  |  Manajer Pemasaran, JustCo Taiwan

Informasi perusahaan

JustCo mendapati CPL-nya di iklan sosial semakin tinggi sekarang ini. Untuk 

mengatasi masalah ini, mereka mencari saluran media alternatif yang dapat 

menghasilkan jumlah calon pelanggan yang banyak dengan biaya lebih rendah.

Tantangan

JustCo melihat peningkatan signifikan dalam perolehan calon pelanggan dari 

sumber organik. Selain itu, CPL pada Dable secara signifikan lebih rendah 25% 

dibandingkan iklan sosial.

Solusi

Hasil

“Dable adalah saluran media luar biasa yang saya sarankan untuk dicoba oleh 

  perusahaan B2B lain. Jaringan iklan premiumnya memberikan kami banyak 

  calon pelanggan berkualitas, dan yang terpenting menurunkan CPL."

25%
CPL 25% Lebih 
Rendah Dibandingkan 
Iklan Sosial

37%
Ruang Kantor



Poin Penting

1. 4.

Iklan Dable berhasil memperluas 

bagian atas saluran penjualan dengan 

mendapatkan pengunjung baru dengan 

potensi konversi terbanyak.

5.Fungsi penargetan iklan Dable 

meliputi penargetan media, penargetan 

audiens, penargetan geo, penargetan 

kontekstual, penargetan bahasa, dll. 

2.

Setelah mereka mulai menggunakan 

iklan Dable, pengiklan melihat peningkatan 

signifikan dalam lalu lintas organik dan 

lalu lintas langsung.

3.



Bagaimana Memulai
Kampanye Pertama Anda?

Tingkatkan bisnis Anda ke level berikutnya dengan menampilkan iklan 

kepada penerbit premium terbaik di seluruh Asia melalui Iklan Dable. 

Merek global mempercayai Dable berdasarkan hasil yang kami berikan. 

Banyak yang kini bekerja dengan Dable untuk meraih kesuksesan.

Izinkan kami membantu Anda mencapai tujuan Anda berikutnya.

BUAT AKUN IKLAN ANDA SEKARANG       >

http://dable.io/id/dable-contact-id/
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