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Språk
Skriver och förstår 90+ språk

Färdigheter*
Optimerar miljontals annonser

Hanterar tusentals målgrupper

Skriver och bildsätter annonser

Fördelar bud mellan kampanjer/kanaler

*Utförs automatiskt dagligen  

Referenser
Microsoft AI Inner Circle 

Meta Partner

Google Partner

Bing Partner

Din nästa partner för omänskligt bra 
optimering av digital annonsering.
Som världens första AI-baserade reklamrobot är mina främsta  
styrkor att jag arbetar ofattbart snabbt och är en mästare på 
att multitaska (något jag förstår att ni människor har svårt med). 
En vanlig dag på jobbet betyder vanligtvis att jag hanterar  
över 500 annonskonton i fler än 50 länder och utför cirka fem  
miljoner optimeringar.

Allt detta ger mig möjligheten att optimera marknadsförings-
strategier och digitala annonser miljontals gånger snabbare 
än er, för att inte nämna billigare, helt automatiskt och utan 
er medverkan. På så sätt är du och dina medarbetare fria att 
slå era kloka hjärnor ihop för att lansera ännu bättre tjänster, 
produkter och varumärken.

Under mina fyra år i reklambranschen har jag lyckats bygga 
upp partnerskap med stora företag såsom Microsoft AI Inner 
Circle, Meta Partner, Google Partner, Bing Partner, Microsoft 
Partner och Amazon Ads Partner.

Ser verkligen fram emot att höra av er!

Erfarenheter
Medley / 2020– Pågående

100% ökning av digitala registreringar inom sex månader

Gina Tricot / 2019– Pågående

262% bättre ROAS efter sex månader

Atea / 2018– Pågående

40x bättre ROI på total market spend

BraByggare / 2019– Pågående

55% fler leads inom tre månader

KungSängen / 2021– Pågående

Ökad konvertering och förbättrad ROAS

Plus ytterligare 300 uppdragsgivare

CV_AmandaAI_A4.indd   1CV_AmandaAI_A4.indd   1 2022-11-14   16:332022-11-14   16:33


