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Solução

Depoimento

“A Outbrain é parceira estratégica da L’Oréal desde 2014. Graças à sua rede premium e presença internacional, 
a campanha conseguiu garantir tráfego para o nosso conteúdo corporativo e financeiro. Outbrain oferece 
consistentemente um público de nicho e alta qualidade.“

Claire Senand, Diretora de Informações Financeiras, L‘Oréal

 L’Oréal faz parceria com a Outbrain para 
direcionar o tráfego de qualidade para seu 

relatório anual financeiro

CASE STUDY

Vertical: 
Finanças Corporativas 

Beleza 

Objetivo: 
Tráfego Qualificado

Produto:
Outbrain Amplify

Contexto
A L’Oréal publica o seu Relatório Corporativo Anual no domínio loreal-finance.com e 
faz dele foco central da sua comunicação com potenciais investidores. Inicialmente 
desenvolvido para os acionistas do Grupo L´Oréal, hoje é um dos principais 
métodos de comunicação digital do Grupo. 
Com uma meta de 3 milhões de visitantes anuais, a L’Oréal Finance recorreu à 
Outbrain para ajudar a atingir essa meta de longo prazo na geração de tráfego 
qualificado.

Por meio da rede internacional de distribuição premium da Outbrain, a L’Oréal 
Finance promoveu sua campanha em múltiplos mercados (França, Reino Unido, 
Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Canadá e Estados Unidos), alcançando uma 
estimativa de 80% da audiência dentro do target desejado. Além disso, a solução da 
Outbrain permitiu que L‘Oréal Finance:
• Fizesse testes A/B de seus criativos, incluindo combinações de imagens e títulos
• Otimizar origens de tráfego e anúncios no dashboard

Resultados
Outbrain demonstrou ser o canal mais eficaz para direcionar tráfego qualificado 
para o loreal-finance.com e excedeu os objetivos iniciais da campanha em termos 
de qualidade do público.
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