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Πριχεδ ατ µαρκετ χλοσε, 11 ϑυνε 2009

Αδϖερτισερσ ηαϖε λονγ γοτ ιτ ασ ρεγαρδσ τηε ϖαλυε οφ ταργετεδ αδϖερτισινγ ον
τηε Ιντερνετ. Ωιτη τηε λαυνχη οφ α περσοναλ Ιντερνετ οφφερινγ, υσινγ τηε σαµε
προφιλινγ οφ υσερσ βροωσινγ βεηαϖιουρ το δελιϖερ α γενυινελψ περσοναλισεδ,
ορ χυστοµισεδ Ιντερνετ εξπεριενχε, Πηορµ ηασ δεµονστρατεδ τηε πραχτιχαλ
ϖαλυε οφ ιτσ τεχηνολογψ αλσο το τηε τωο οτηερ χριτιχαλ χονστιτυενχιεσ 
χονσυµερσ ανδ πυβλισηερσ. Ωηιλε Πηορµ χαρριεσ τηε ρισκ οφ ανψ πρε−ρεϖενυε
χοµπανψ, τηε ποτεντιαλ ρεωαρδσ αρε συφφιχιεντλψ λαργε φορ υσ το ρεχοµµενδ
τηατ εϖερψβοδψ οωνσ α σλιχε.

Χοµπανψ δεσχριπτιον
Πηορµ

ηασ

δεϖελοπεδ

α

σοπηιστιχατεδ

τεχηνολογψ τηατ εναβλεσ ΙΣΠσ το δελιϖερ
ηιγηλψ ταργετεδ αδϖερτισινγ ανδ χοντεντ το
χονσυµερσ βασεδ ον τηειρ βροωσινγ ηαβιτσ,
ωηιλε γυαραντεεινγ τηειρ ανονψµιτψ.

! Νοτ ϑυστ α Βεττερ Ωιδγετ  Πηορµσ ΟΙΞ ανδ Ωεβωισε πλατφορµσ προµισε το χηανγε

τηε εχονοµιχσ οφ τηε Ιντερνετ. Τηε ονλινε αδϖερτισερ ωινσ βψ µορε εφφιχιεντ υσε οφ ιτσ
βυδγετ. Τηε πυβλισηερ βενεφιτσ τηρουγη µορε εφφιχιεντ υτιλισατιον οφ ιτσ ρεαλ εστατε. Τηε
ΙΣΠ βενεφιτσ τηρουγη τηε γενερατιον οφ α νεω ρεϖενυε σουρχε. Ανδ τηε χυστοµερ ωινσ
βψ ενϕοψινγ α βεττερ Ιντερνετ εξπεριενχε  ανδ, ινχιδενταλλψ, α βεττερ φυνδεδ Ιντερνετ.
! Μαναγεαβλε Ρισκσ  Σεϖεν ψεαρσ αφτερ σεριουσ δεϖελοπµεντ ωορκ βεγαν, Πηορµσ

τεχηνολογψ ρισκ ισ λοω. Πριϖαχψ ισσυεσ ηαϖε βεεν αδδρεσσεδ, ωιτη τηε χοµπανψ σεττινγ
νεω στανδαρδσ φορ πριϖαχψ προτεχτιον. Ασ α χατεγορψ−βυστινγ σταρτ−υπ ον τηε βρινκ οφ
λαυνχη, ηοωεϖερ, χοµµερχιαλ υνχερταιντψ ισ ϖερψ ηιγη, ρεγαρδινγ αδοπτιον ρατεσ ανδ
τηε ινεϖιταβλε χοµπετιτορ ρεσπονσε. Υνχερταιντψ σηουλδ νοτ βε εθυατεδ το ρισκ,
ηοωεϖερ, ανδ µαναγεµεντσ ρεσπονσε το τηε πριϖαχψ στορµ σηουλδ προϖιδε χοµφορτ το
ινϖεστορσ τηατ αδαπταβιλιτψ, ασ ωελλ ασ ρεσιλιενχε, ισ ενγινεερεδ ιν.

Χονταχτσ
ΑΝΑΛΨΣΤ
Μιχηαελ Αρµιταγε

+44 (0)20 7448 4429

µαρµιταγε≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ
ΓΕΝΕΡΑΛ

! Φορεχαστινγ ισ Ηαζαρδουσ  Σινχε ωε λαστ πυβλισηεδ εστιµατεσ ον Πηορµ, ΒΤσ

Τ:

+44 (0)20 7448 4400

εξπεχτεδ χοµµερχιαλ λαυνχη ηασ βεεν δελαψεδ, βυτ µορε χουντριεσ ηαϖε λινεδ υπ
ρεαδψ το γο. Ωε ηαϖε αδϕυστεδ ουρ φορεχαστσ φορ τηεσε, ασ ωελλ ασ φορ τηε λαυνχη οφ
Ωεβωισε ∆ισχοϖερ ανδ τηε ρεχεντ ≤15µ φινανχινγ.

Φ:

+44 (0)20 7448 4433

ΣΤΞ:

72222

Ε:

ινφο≅ασταιρε.χο.υκ

Ωεβσιτε:

ωωω.ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Ασταιρε Σεχυριτιεσ Πλχ ισ α µεµβερ οφ τηε Λονδον Στοχκ Εξχηανγε ανδ ισ αυτηορισεδ ανδ ρεγυλατεδ βψ τηε Φινανχιαλ Σερϖιχεσ Αυτηοριτψ.
Ρεγιστερεδ Οφφιχε: 30 Ολδ Βροαδ Στρεετ, Λονδον, ΕΧ2Ν 1ΗΤ. Ρεγιστερεδ ιν Ενγλανδ Νο. 2617599.
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Ρεχεντ ∆εϖελοπµεντσ
Ωε αρε ρε−ινιτιατινγ χοϖεραγε οφ Πηορµ, ωιτη α ΒΥΨ ρατινγ ανδ πριχε ταργετ οφ
≤20, ρεπρεσεντινγ α 250% υπσιδε φροµ χυρρεντ λεϖελσ. Τηε ρεχεντ λαυνχη οφ
Ωεβωισε ∆ισχοϖερ ανδ τηε συχχεσσφυλ ≤15µ φινανχινγ ρεπρεσεντ σιγνιφιχαντ
µιλεστονεσ ιν τηε χοµπανψσ δεϖελοπµεντ.
Ωηιλε ωε ηαϖε βεεν φολλοωινγ Πηορµσ προγρεσσ οϖερ τηε παστ χουπλε οφ ψεαρσ, ωε
ηαϖε βεεν στυννεδ βψ τηε σοπηιστιχατιον ανδ ελεγανχε οφ ιτσ τεχηνολογψ;
ιµπρεσσεδ βψ τηε λοφτινεσσ οφ µαναγεµεντσ αµβιτιονσ; δισµαψεδ βψ τηε εφφορτσ οφ
τηε πριϖαχψ χαµπαιγνερσ το δεραιλ τηε χοµπανψ; ανδ φρυστρατεδ βψ τηε σεεµινγ
σλοωνεσσ οφ ΒΤ φιναλλψ το ρολλ ουτ τηε σερϖιχε. Αφτερ τηε ρεχεντ πρεσεντατιον το τηε
ωεβ πυβλισηινγ χοµµυνιτψ οφ Ωεβωισε ∆ισχοϖερ  τηε περσοναλισεδ Ιντερνετ  ωε
αρε φιναλλψ αλσο χονϖινχεδ οφ ιτσ ρεαλ ρελεϖανχε φορ χονσυµερσ.

Λιγητ ατ τηε ενδ οφ τηε
τυννελ

Ωε ηαϖε βεεν αργυινγ φορ σοµε τιµε τηατ, εϖεν τηουγη µαναγεµεντ ηασ δονε α
γοοδ ϕοβ οφ ωεαρινγ δοων τηε πριϖαχψ αχτιϖιστσ  ηαϖινγ λονγ αγο, ιτ σεεµεδ, ωον
τηε ιντελλεχτυαλ δεβατε  ιτ ηαδ βεχοµε διστραχτεδ φροµ τηε ρεαλ χηαλλενγε οφ
χονϖινχινγ τηατ ιτσ σερϖιχε ωουλδ βε ινδισπενσαβλε, ιν τηε ωαψ τηατ Γοογλεσ
σεαρχη χαπαβιλιτψ ηαδ βεχοµε.

Ηιϕαχκεδ βψ τηε πριϖαχψ
δεβατε

Υντιλ νοω, Πηορµσ διρεχτ αππεαλ το τηε χονσυµερ ηασ βεεν νεχεσσαριλψ λιµιτεδ:

Α Β2Β προποσιτιον

Φιρστ, ιτσ χορε τεχηνολογψ, Ωεβωισε, ηασ βεεν πρεσεντεδ ασ α Β2Β οφφερινγ 
εσταβλισηινγ αν εφφιχιεντ ον−λινε αδϖερτισινγ εξχηανγε βετωεεν ωεβ πυβλισηερσ ανδ
αδϖερτισερσ;
Σεχονδ, ιτσ τεχηνολογψ, βασεδ ον ∆εεπ Παχκετ Ινσπεχτιον, ηασ ρεθυιρεδ ιτ το βε
ηοστεδ βψ ΙΣΠσ συχη ασ ΒΤ, ΤαλκΤαλκ ανδ ςιργιν Μεδια ωηο, βψ τηειρ νατυρε, ηαϖε
βεεν ϖερψ σλοω το λαυνχη τηε τεχηνολογψ; ανδ
Τηιρδ, ιτσ χοντροϖερσιαλ νατυρε, χρεατινγ α φιρεστορµ αρουνδ τηε ισσυε οφ περσοναλ
πριϖαχψ, εϖεν τηουγη, ασ ιτ ηαππενσ, Ωεβωισε οφφερσ υνπρεχεδεντεδ λεϖελσ οφ
πριϖαχψ προτεχτιον.
Πηορµσ διρεχτ αππεαλ το τηε χονσυµερ ηασ υντιλ νοω βεεν λιµιτεδ το ιτσ οφφερινγ οφ
αν αντι−πηισηινγ φιλτερ, τογετηερ ωιτη τηε προµισε οφ α βεττερ Ιντερνετ εξπεριενχε
τηρουγη τηε αϖοιδανχε οφ ιρρελεϖαντ αδϖερτισινγ, ασ ινδυχεµεντσ το τηε χονσυµερ
το οπτ ιν το τηε Ωεβωισε σψστεµ. Ανδ υντιλ νοω, ωε ηαϖε ασσυµεδ τηατ, ιν τηε
αβσενχε οφ α ρεαλλψ στρονγ ποσιτιϖε ανδ τανγιβλε βενεφιτ το τηε χονσυµερ, ιτ ωουλδ
βε τουγη φορ Πηορµ/Ωεβωισε το µακε µατεριαλ ιµπαχτ ον τηε ονλινε αδϖερτισινγ
ωορλδ ιν τηε ωαψ τηατ Γοογλε ηασ δονε τηρουγη προϖιδινγ ιτσ εµινεντλψ υσεφυλ
σεαρχη σερϖιχε. Σο, υντιλ νοω, ωε ηαϖε ασσυµεδ τηατ ΒΤ, ΤαλκΤαλκ ανδ ςιργιν
Μεδια ωουλδ βε οβλιγεδ το οφφερ οτηερ σορτσ οφ γοοδιεσ  δισχουντεδ βροαδβανδ
συβσχριπτιονσ, ορ πρεµιυµ υπλοαδ σπεεδσ, φορ εξαµπλε  ασ α χοντινυινγ
ινδυχεµεντ το χονσυµερσ το µαινταιν ηιγη οπτ ιν ρατεσ.
Νοτ ανψ µορε! Ωεβωισε ∆ισχοϖερ τακεσ αν εσσεντιαλλψ Β2Β χαπαβιλιτψ  αν αδ
σερϖινγ ενγινε τηατ δελιϖερσ περσοναλλψ ταργετεδ αδϖερτισινγ το ωεβ βροωσερσ  ανδ
µακεσ ιτ ιµµεδιατελψ ρελεϖαντ το τηε βροωσερ ηιµ/ηερσελφ. Σο, τηε σαµε ∆ΠΙ
σχαννινγ τεχηνολογψ τηατ βυιλδσ τηε ιντερεστ προφιλε οφ τηε βροωσερ φορ τηε πυρποσεσ
οφ δελιϖερινγ ρελεϖαντ αδϖερτισινγ ισ υσεδ το βυιλδ α υσερσ οων ρελεϖαντ Ιντερνετ.
Σο, νοτ ονλψ δοεσ τηε υσερ γετ φαρ φεωερ αννοψινγ ποπ−υπ ανδ οτηερ ιρρελεϖαντ
αδϖερτσ, βυτ ηε αλσο γετσ το βυιλδ ηισ οων περσοναλισεδ ιντερνετ. Τηινκ οφ τηε

Μασσ µαρκετ αππεαλ
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Αµαζον ορ ιΤυνεσ ρεχοµµενδατιον ενγινε  ιφ ψου βουγητ τηισ, ψου µιγητ αλσο
λικε τηισ  αππλιεδ νοτ ϕυστ το ψουρ Αµαζον− ορ ιΤυνεσ−βασεδ σηοππινγ, βυτ αππλιεδ
το ψουρ εντιρε Ωεβ εξπεριενχε. Ανδ νοτ ϕυστ φορ τηατ ινδιϖιδυαλ σεσσιον  τηε
ιντερεστσ προφιλε τηατ ισ βυιλτ υπ χυµυλατιϖελψ φροµ ψουρ βροωσινγ ηιστορψ κεεπσ
βεινγ ενριχηεδ ασ λονγ ασ ψου ρεµαιν οπτεδ ιν. Ανδ φυτυρε ϖερσιονσ ωιλλ τακε τηε
δεγρεε οφ υσερ χοντρολ εϖεν φυρτηερ, ωιτη τηε οπτιον το τυνε τηε αλγοριτηµσ το ονεσ
οων πρεφερενχεσ φορ ρελεϖανχψ, ρεχενχψ ανδ λατενχψ  ε.γ. ηοω µυχη ωειγητ ισ
γιϖεν το ρεχεντ ϖσ παστ ηιστορψ.
Τηε βενεφιτσ φορ πυβλισηερσ ανδ αδϖερτισερσ αρε χλεαρ. Φιρστ, ανδ µοστ ιµπορταντ, ισ
τηε αβιλιτψ το µονετισε µορε εφφεχτιϖελψ: α σωιτχηεδ ον υσερ ισ ανοτηερ ρελεϖαντ
εψεβαλλ το ταργετ αδϖερτισινγ τοωαρδσ. Βυτ σεχονδ ισ τηε αβιλιτψ φορ πυβλισηερσ το
περσοναλισε α ωεβ παγε το αν ινδιϖιδυαλσ πρεφερενχε βψ δελιϖερινγ νοτ ϕυστ
ρελεϖαντ αδϖερτισινγ, βυτ αλσο ρελεϖαντ χοντεντ  σο, λαργε πυβλισηερσ χαν βρινγ ιν
χοντεντ φροµ σιστερ πυβλιχατιονσ, ανδ σµαλλ πυβλισηερσ χαν βρινγ ιν χοντεντ φροµ
τηιρδ−παρτψ πυβλισηερσ  βοτη το ενηανχε ενγαγεµεντ ορ στιχκινεσσ ιν τηατ
παρτιχυλαρ ωεβσιτε.

Χλεαρ βενεφιτσ το
πυβλισηερσ ανδ
αδϖερτισερσ

Ωε ηαϖε ρεωορκεδ ουρ οριγιναλ µοδελ το ρεφλεχτ εϖεντσ οϖερ τηε ψεαρ, πρινχιπαλλψ
ρελατινγ το τηε τιµινγ οφ ρολλ−ουτ  ωε αρε νοω ασσυµινγ τηατ ΒΤ ανδ τηε οτηερ ΥΚ
ΙΣΠσ σταρτ χοµµερχιαλ σερϖιχε βετωεεν Θ4/09 ανδ Θ1/10 (6 θυαρτερσ λατερ τηαν
οριγιναλλψ ασσυµεδ), τηατ Σουτη Κορεα αλσο γοεσ λιϖε ιν Θ4/09, φολλοωεδ ιντερ αλια
βψ Βραζιλ ανδ ϑαπαν ιν Η1/10 ανδ τηε ΥΣ ανδ Χαναδα ιν Η2/10. Ωε ασσυµε α
δοµινο εφφεχτ τακεσ οϖερ ονχε τηε ΥΚ ανδ Σουτη Κορεα ηαϖε συχχεσσφυλλψ
λαυνχηεδ ανδ δεµονστρατεδ τηε ρεαλ−ωορλδ ρεσυλτσ ανδ βενεφιτσ, ανδ τηατ οτηερ
χουντριεσ αδοπτ τηε τεχηνολογψ ατ µορε ραπιδ ρατεσ τηερεαφτερ.

Τηε νυµβερσ

Εξπλιχιτλψ µοδελλινγ 10 χουντριεσ, ωε εστιµατε γροσσ ρεϖενυεσ οφ ΥΣ∃3µ ιν 2009,
ωιτη τηε βυσινεσσ σχαλινγ δραµατιχαλλψ τηερεαφτερ, το ΥΣ∃125µ ανδ ΥΣ∃639µ ιν
2010 ανδ 2011, ρεσπεχτιϖελψ. Ωε εξπεχτ ΕΒΙΤ∆Α βρεακεϖεν ιν Θ1 2011.
∆ισχουντεδ ατ 25%, τηε ΝΠς εµεργεσ ατ ≤35 περ σηαρε.
Τακινγ ονλψ τηε τωο χουντριεσ ωηερε ΙΣΠ αγρεεµεντσ ηαϖε βεεν σιγνεδ  τηε ΥΚ
ανδ Σουτη Κορεα  ωε αρριϖε ατ γροσσ ρεϖενυεσ οφ ΥΣ∃3µ ιν 2009 ανδ ΥΣ∃77µ
ανδ ΥΣ∃252µ ιν 2010 ανδ 2011, ρεσπεχτιϖελψ. Αλτηουγη τηισ ισ σλιγητλψ λοωερ τηαν
χονσενσυσ εστιµατεσ, το ουρ µινδ τηισ σιµπλψ ρεφλεχτσ τηε ηιγη ϖαριαβιλιτψ οφ
φορεχαστσ, ρατηερ τηαν α φλαω ιν ειτηερ τηε βυσινεσσ µοδελ ορ ιν ουρ ασσυµπτιονσ.
Τηερε αρε τωο οβϖιουσ χατεγοριεσ οφ ρισκ. Φιρστ, ασ τηε εξπεριενχε οφ τηε λαστ
ψεαρ ηασ σηοων, ρολλινγ ουτ α τεχηνολογψ τηατ προµισεσ το ρεϖολυτιονισε σοµετηινγ
ασ υβιθυιτουσ ανδ εµβεδδεδ ασ τηε Ιντερνετ (αλβειτ ιτ ισ ιτσελφ ονλψ 15−ορ σο ψεαρσ
ολδ) ισ ηαζαρδουσ ανδ φραυγητ ωιτη φορεχαστ υνχερταιντψ  ανδ τηατσ εϖεν βεφορε
τηε ρεαλ χηαλλενγε, ωηιχη ισ το µαναγε τηε ινεϖιταβλε χοµπετιτορ ρεσπονσε. Εϖεν
τηουγη ουρ φορεχαστσ ασσυµε τηατ Πηορµσ αδ−σερϖινγ τεχηνολογψ τακεσ ονλψ 7%
σηαρε οφ τηε γλοβαλ ονλινε αδϖερτισινγ µαρκετ, Γοογλε ωιλλ λικελψ νοτ γο θυιετλψ. Ανδ
σεχονδ, ωε εξπεχτ Πηορµ το ρεµαιν χασηφλοω νεγατιϖε υντιλ 2011, ασσυµινγ 10−
χουντρψ ρολλ−ουτ, ανδ ασσυµινγ τηατ Πηορµ χαρριεσ αλλ σταρτ−υπ χοστσ ον ιτσ οων
βοοκσ, χονσυµινγ σοµε ΥΣ∃90µ οφ χαση ιν τηε προχεσσ. Τηε ρεχεντ ≤15µ φυνδ−
ραισε σηουλδ τηερεφορε νοτ βε ρεγαρδεδ ασ τηε λαστ. Γιϖεν τηε σιζε οφ τηε φρεε φλοατ
ανδ οφ τηε οππορτυνιτψ, ωε ωουλδ ρεγαρδ τηισ ασ λεσσ οφ α ρισκ τηαν αν οππορτυνιτψ
το παρτιχιπατε.

Τηε ρισκσ
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Ινϖεστµεντ Χασε
Στρονγλψ Συππορτιϖε Μαχρο Τρενδσ  Πηορµ ρεσιδεσ ατ τηε χονφλυενχε οφ τωο
ιµµενσελψ ποωερφυλ τρενδσ ιν χοµµυνιχατιονσ. Φιρστ, τηε χοµµοδιτισατιον ανδ/ορ
µατυρινγ οφ τραδιτιοναλ Ιντερνετ ρεϖενυε σουρχεσ  Ιντερνετ αχχεσσ ανδ αδϖερτισινγ
 ισ οχχυρρινγ ατ α τιµε ωηεν τηε εξπλοσιον οφ πεερ−το−πεερ φιλε σηαρινγ, παρτιχυλαρλψ
ϖιδεο, ισ πυττινγ υνπρεχεδεντεδ στραιν ον τηε χαπαχιτψ οφ τηε Ιντερνετ το χαρρψ τηατ
τραφφιχ. Ανδ σεχονδ, τηε εµεργενχε οφ ωεβ 2.0 µαρκσ τηε περσοναλισατιον οφ τηε
Ιντερνετ, ωιτη τηε χονσυµερ ατ τηε χεντρε οφ ηισ/ηερ σοχιαλ νετωορκ ανδ ωεβ
χοντεντ εξπεριενχε. Πηορµσ τεχηνολογψ αλλοωσ ιτ το εξπλοιτ τηεσε τωο τρενδσ
διρεχτλψ, βψ εναβλινγ τηε ΙΣΠ το ιντερµεδιατε βετωεεν αδϖερτισερ ανδ πυβλισηερ.

Ποωερ τρενδσ

Χλεαρ Γροωτη Μαρκετ  Πηορµ ισ οπερατινγ ιν ονε οφ τηε χλεαρεστ γροωτη
σεγµεντσ οφ τηε εχονοµψ, ωιτη ον−λινε αδϖερτισινγ σπενδινγ πρεδιχτεδ το δουβλε
οϖερ τηε νεξτ φουρ−φιϖε ψεαρσ φροµ α χυρρεντ λεϖελ οφ σοµε ΥΣ∃50 βιλλιον, εϖεν ιφ
γροωτη ρατεσ ηαϖε ινεϖιταβλψ σλοωεδ ιν τηε χυρρεντ ρεχεσσιον.

Οπερατινγ ιν α χλεαρ
γροωτη σεγµεντ

Οπενινγ ΩΩΩ το Ταργετεδ Αδϖερτισινγ  Πηορµ αχτσ ασ µατχη−µακερ ορ
χλεαρινγ ηουσε βετωεεν τηε αδϖερτισερ ανδ τηε πυβλισηερ. Βψ περσοναλισινγ τηε
δελιϖερψ οφ αδϖερτισινγ το τηε ωεβ υσερ, αχχορδινγ το ηισ/ηερ ρεχεντ βροωσινγ
βεηαϖιουρ, ιτ χαν ινχρεασε τηε ρελεϖανχε ανδ τηερεφορε τηε ϖαλυε οφ αν ινδιϖιδυαλ
αδ πλαχεµεντ, φορ ωηιχη τηε αδϖερτισερ ωιλλ τψπιχαλλψ παψ µορε. Ιτ χαν αλσο δελιϖερ
τηατ αδ το ανψ σιτε τηατ ηασ σιγνεδ υπ ωιτη τηε ΟΙΞ πλατφορµ, τηερεβψ ηυγελψ
εξτενδινγ τηε ρεαχη οφ ονλινε αδϖερτισινγ βεψονδ τηε χονϖεντιοναλ ηιγη−τραφφιχ
σιτεσ. Μορεοϖερ, βψ ϖιρτυε οφ τηε χοντρολ εξερχισεδ βψ τηε αδϖερτισερ οϖερ τηε
δεστινατιον οφ τηε αδϖερτ, τηε ΟΙΞ πλατφορµ οπενσ υπ α γρεατερ ποτεντιαλ φορ βρανδ
αδϖερτισινγ. Πηορµσ τεχηνολογψ τηερεφορε προµισεσ το µονετισε τηε λονγ ταιλ οφ
Ιντερνετ ρεαλ εστατε  τηε 70%−ορ−σο οφ ωεβ παγεσ τηατ χυρρεντλψ χαρρψ νο
αδϖερτισινγ µεσσαγεσ βεχαυσε οφ τηειρ λοω τραφφιχ ρατεσ  ασ ωελλ ασ το ραισε τηε
ιµπαχτ ϖαλυε οφ ινδιϖιδυαλ αδϖερτισινγ µεσσαγεσ.

Οπενινγ υπ νεω
ιντερνετ ρεαλ εστατε,
εξπανδινγ τηε πιε

Στριχτεστ Πριϖαχψ Πολιχιεσ  Σεττινγ νεω στανδαρδσ φορ πριϖαχψ προτεχτιον, Πηορµ
οφφερσ τηισ ηολψ γραιλ οφ βεηαϖιουραλ αδϖερτισινγ ωιτηουτ χοµπροµισινγ τηε περσοναλ
πριϖαχψ οφ τηε υσερ. Ινδεεδ, τηρουγη ενγινεερινγ ιν δατα ανονψµιτψ φροµ τηε
ουτσετ, ανδ βψ οφφερινγ αν υπφροντ, ανψτιµε οπτ ιν/οπτ ουτ οπτιον, τηε χοµπανψ ισ
εµπλοψινγ α βελτ ανδ βραχεσ αππροαχη το δατα πριϖαχψ προτεχτιον.

Περσοναλισινγ τηε
υσερσ αδϖερτισινγ
µεσσαγε ωιτηουτ
χοµπροµισινγ πριϖαχψ
ισσυεσ

Χριτιχαλ Μασσ Εσταβλισηεδ  Πηορµ ηασ στρυχκ εξχλυσιϖε δεαλσ ωιτη τηε λεαδινγ
ΙΣΠσ ιν τηε ΥΚ  ΒΤ, Χαρπηονε Ωαρεηουσε ανδ ςιργιν Μεδια, τογετηερ
ρεπρεσεντινγ σοµε 70% οφ τηε ΙΣΠ µαρκετ. Νοτ ονλψ ηασ τηισ αλλοωεδ Πηορµ το
αχηιεϖε α λεϖελ οφ αχχεσσ το τηε ΥΚ µαρκετ τηατ τοοκ Γοογλε ψεαρσ το δεϖελοπ, βυτ
ιτ αλσο γιϖεσ α δεγρεε οφ αχχεσσ το τηε ηαρδωαρε, σοφτωαρε, ιντελλεχτυαλ ανδ οτηερ
ιντανγιβλε ασσετσ οφ ιτσ παρτνερσ. Οτηερ ΙΣΠσ ιν Κορεα, τηε ΥΣ, Βραζιλ ανδ οτηερ
χουντριεσ αρε εξπεχτεδ το φαλλ ιν βεηινδ τηε ΥΚσ ινιτιαλ λαυνχη εξπεριενχε.

Χριτιχαλ µασσ φροµ τηε
σταρτ

Μαναγεµεντ Τεαµ  Φουνδερ ανδ ΧΕΟ Κεντ Ερτυγρυλ ηασ αττραχτεδ αν
ιµµενσελψ στρονγ µαναγεµεντ ανδ γοϖερνανχε τεαµ, ωιτη εξεχυτιϖε
µαναγεµεντ ινχλυδινγ σενιορ πεοπλε φροµ τηε πυβλισηινγ, εντερταινµεντ,
τελεχοµµυνιχατιονσ ανδ ονλινε αδϖερτισινγ ινδυστριεσ.

Τηε Α Τεαµ

Χλεαρ Χονσολιδατιον Χανδιδατε  Ασ τηε χοµπανψ µοϖεσ τοωαρδσ χοµµερχιαλ
λαυνχη, ιτ ισ λικελψ το βεχοµε αν ινχρεασινγλψ ηιγηλψ αττραχτιϖε ταργετ φορ χοµπανιεσ

Οπερατινγ ιν α χλεαρ
γροωτη σεγµεντ
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συχη ασ Μιχροσοφτ τηατ ηαϖε σο φαρ φαιλεδ το µακε α σιγνιφιχαντ ιµπαχτ ιν τηε ονλινε
αδϖερτισινγ βυσινεσσ.
Συπερ−νορµαλ Γροωτη Ποτεντιαλ  Φολλοωινγ µαρκετ τριαλσ, ωηιλε ΙΣΠσ τεστ οπτιµαλ
οπτ ιν στρατεγιεσ, τηε χονσυµερ ρεσπονσε, ανδ τηε ρεσιλιενχε ανδ σχαλαβιλιτψ οφ τηε
ΟΙΞ πλατφορµ, ανδ ωηιλε αδϖερτισερσ αππλψ α συχκ ιτ ανδ σεε αππροαχη το τηε νεω
πλατφορµ, ωε ασσυµε α ραπιδ γροωτη ιν ρεϖενυεσ αχροσσ τηε τοπ τεν µαρκετσ, το α
Βασε Χασε ασσυµπτιον οφ ΥΣ∃1,835µ ιν 2012, ωιτη τηε ΟΙΞ πλατφορµ τακινγ αν
αππροξιµατε 7% σηαρε οφ τηε ονλινε αδϖερτισινγ µαρκετ

Σιγνιφιχαντ γροωτη
προσπεχτ

ςαλυατιον  Ρεφλεχτινγ τηε 18−µοντησ λατερ τηαν εξπεχτεδ λαυνχη ιν τηε ΥΚ ανδ
τηε ϖολατιλιτψ ιν φινανχιαλ µαρκετσ, ωε ηαϖε τριµµεδ ουρ σηαρε πριχε εξπεχτατιονσ το
≤20, στιλλ α φουρ−φολδ ινχρεασε φροµ χυρρεντ λεϖελσ. Τηισ ρεπρεσεντσ α βλενδ βετωεεν
τηε στανδ−αλονε περ σηαρε ϖαλυε οφ ≤9.87 φορ τηε ΥΚ ανδ Σουτη Κορεα, ανδ τηε ≤33
περ σηαρε προβαβιλιτψ−αδϕυστεδ ϖαλυε οφ αλλ τεν µοδελλεδ µαρκετσ.

Συβσταντιαλ ϖαλυε
υπσιδε

Τριγγερσ το τηε αχηιεϖεµεντ οφ τηισ ταργετ πριχε ινχλυδε:
1. Ηαϖινγ χοµπλετεδ χοµµερχιαλ τριαλσ λαστ ∆εχεµβερ, τηε φυλλ δεπλοψµεντ οφ
σερϖιχε βψ ΒΤ, φολλοωεδ τηερεαφτερ βψ ςιργινΜεδια ανδ ΤαλκΤαλκ;
2. Τηε συχχεσσφυλ χοµπλετιον οφ Σουτη Κορεασ χοµµερχιαλ τριαλσ οϖερ τηε
χοµινγ ωεεκσ;
3. Τηε λαυνχη οφ τηε Σουτη Κορεα χοµµερχιαλ σερϖιχε;
4. Τηε αννουνχεµεντ οφ ανψ ορ αλλ οφ ϑαπαν, Βραζιλ ανδ τηε ΥΣ ασ λαυνχη
µαρκετσ;
5. Τηε γενεραλ αβατεµεντ οφ πυβλιχ χονχερνσ οϖερ πριϖαχψ; ανδ
6. Τηε γενερατιον οφ τανγιβλε οπερατινγ µετριχσ φροµ βοτη τηε ΥΚ ανδ Σουτη
Κορεαν χυστοµερ βασεσ, ϖαλιδατινγ µοδελλινγ ασσυµπτιονσ.

Ινϖεστµεντ Ισσυεσ
Πηορµσ ϖολατιλε σηαρε πριχε σπεακσ ϖολυµεσ αβουτ τηε υνχερταιντψ συρρουνδινγ
τηε χοµπανψσ βυσινεσσ µοδελ. Ιν ουρ ϖιεω, τηε χοµπανψ εξηιβιτσ ρελατιϖελψ λοω
τεχηνολογψ ρισκ φορ α νεαρ σταρτ−υπ, ανδ σιµιλαρλψ λοω φυνδινγ ρισκ, φολλοωινγ τηε
συχχεσσφυλ ΥΣ∃65 µιλλιον φινανχινγ ιν Μαρχη 2008, ανδ τηε αδδιτιοναλ ΥΣ∃25µ
φινανχινγ ϕυστ χοµπλετεδ. Αλτηουγη µανψ ασπεχτσ οφ τηε χοµµερχιαλ χασε αρε
υνχλεαρ, ωε ωουλδ υργε ινϖεστορσ νοτ το χονφυσε υνχερταιντψ ωιτη ρισκ. Ασ Γοογλε
φουνδ βεφορε ιτ, χοµπανιεσ ιν α ποσιτιον το (ρε)σηαπε αν ινδυστρψ, ηαϖε τηε βεστ
χηανχε το σηαπε ιτ το τηειρ οων ρελατιϖε αδϖανταγε.
Τεχηνολογψ Ρισκ  Φορ α τεχηνολογψ σταρτ−υπ χοµπανψ, ωε ϕυδγε τηε τεχηνολογψ
ρισκσ τηεµσελϖεσ το βε υνυσυαλλψ λοω. Φιρστ, τηε µαναγεµεντ τεαµσ οων
τεχηνιχαλ χρεδεντιαλσ αρε ιµµενσελψ στρονγ, ωιτη ρεχεντ ηιγηλψ ρελεϖαντ εξπεριενχε
ιν τηε αδωαρε µαρκετ, ϖια Πηορµσ πρεδεχεσσορ χοµπανψ, 121 Μεδια, ωιτη α
ηιγηλψ χαπαβλε σοφτωαρε δεϖελοπµεντ τεαµ ιν Ρυσσια, ανδ ωιτη σενιορ
τεχηνολογιστσ ωηο φορµερλψ ηελδ χοµπαραβλε ποσιτιονσ ωιτηιν ΒΤ ανδ Μιχροσοφτ,
αµονγστ οτηερσ. Σεχονδ, τηε δεϖελοπµεντ οφ τηε χονχεπτ ανδ τεχηνολογψ ηασ
βεεν υνδερτακεν οϖερ σεϖεν ψεαρσ. Ανδ τηιρδ, ΒΤ ηασ χαρριεδ ουτ εξτενσιϖε
λαβορατορψ ανδ χοµµερχιαλ τριαλσ οφ τηε τεχηνολογψ, ανδ βψ ιτσ νατυρε ισ
χονσερϖατιϖε ανδ ρισκ−αϖερσε ιν ιτσ αππροαχη το νεω τεχηνολογψ αδοπτιον.

Τεχηνολογψ ρισκ ισ λοω

Ηιγη Χοµµερχιαλ Υνχερταιντψ  Πηορµσ τεχηνολογψ πλατφορµ ισ ον τηε βρινκ οφ
χοµµερχιαλ λαυνχη, ωηεν χοµµερχιαλ υνχερταιντψ ισ ατ ιτσ ηιγηεστ, βψ τηε νατυρε οφ

Ηιγη χοµµερχιαλ ρισκσ
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α) τηε χονσυµερσ υντεστεδ ρεσπονσε το ηιγηλψ ταργετεδ αδϖερτισινγ, ανδ Πηορµσ
ρελιανχε ον ΙΣΠσ το τεστ τηατ ρεσπονσε; β) τηε ποτεντιαλ αδϖερσε χονσεθυενχεσ οφ
τηε οϖερ−βλοων πριϖαχψ ισσυε; χ) τηε χοµπετιτορ ρεσπονσε, ανδ δ) τηε εϖολϖινγ
µαρκετ ιτ οπερατεσ ωιτηιν, σπεχιφιχαλλψ τηε δεϖελοπµεντ οφ αδϖερτισινγ βεψονδ τηε
χονϖεντιοναλ ωεβ/πυση µοδελ. Μορεοϖερ, βψ ϖιρτυε οφ σεεκινγ το εσταβλιση αν
οπεν εξχηανγε, Πηορµ νεεδσ το χονϖινχε αλλ τηε πλαψερσ µορε ορ λεσσ
σιµυλτανεουσλψ οφ τηε βενεφιτσ οφ παρτιχιπατινγ  νοτ ϕυστ τηε ΙΣΠσ, βυτ αλσο τηε
πυβλισηερσ ανδ αδ νετωορκσ τηατ ωιλλ δελιϖερ τηε ιντερνετ ρεαλ εστατε, ασ ωελλ ασ τηε
αδϖερτισερσ τηατ ωιλλ δελιϖερ τηε αδϖερτισινγ ινϖεντορψ. Χοµµερχιαλ υνχερταιντψ
σηουλδ νοτ βε χονφυσεδ ωιτη χοµµερχιαλ ρισκ, ηοωεϖερ, ωηιχη ισ µορε α φυνχτιον οφ
µαναγεµεντσ σπεχιφιχ χηοιχεσ ανδ βεηαϖιουρσ ανδ οφ τηε αδαπταβιλιτψ οφ τηε
βυσινεσσ µοδελ.
Τηε Πριϖαχψ Στορµ  Μασσιϖε ϕουρναλιστιχ ανδ βλογγερ σπαχε ανδ τιµε ηαϖε βεεν
δεϖοτεδ το τηε πριϖαχψ ισσυε, ανδ φορ γοοδ ρεασον, ωιτη πριϖαχψ βεινγ αβσολυτελψ
χεντραλ το Πηορµσ προποσιτιον το τηε ΙΣΠσ. Τηε λεγαλ ανδ τεχηνιχαλ ισσυεσ
συρρουνδινγ τηε πριϖαχψ ισσυε ηαϖε βεεν εξηαυστιϖελψ δισχυσσεδ ελσεωηερε, ανδ
δο νοτ βεαρ ρεπεατινγ; συφφιχε το σαψ τηατ ωε ηαϖε λιττλε δουβτ τηατ Πηορµσ ΟΙΞ
πλατφορµ χοµπλιεσ ωηολλψ ωιτη τηε λεττερ ανδ σπιριτ οφ χυρρεντ πριϖαχψ λεγισλατιον 
εϖεν τηουγη βοτη τηε ΕΥ ανδ τηε ΥΣ αρε χυρρεντλψ χονσιδερινγ α φυρτηερ τιγητενινγ
οφ πριϖαχψ λεγισλατιον.

Τηε Πριϖαχψ στορµ

Χονσυµερ Υπτακε  Τηε χονσυµερσ ρεαχτιον ισ ρελατιϖελψ υντεστεδ: αλτηουγη
φοχυσ γρουπ στυδιεσ χονδυχτεδ βψ ΒΤ ανδ Πηορµ ιν παρτνερσηιπ ινδιχατεδ α στρονγ
πρεφερενχε φορ εφφιχιεντλψ ταργετεδ αδσ, ωε ηαϖε ψετ το σεε ηοω στατεδ ιντεντιονσ
τρανσλατε ιντο υσερ βεηαϖιουρ. Ωε ηαϖε ηαδ τηρεε γενεραλ χονχερνσ. Φιρστ, τηε
σµαρτεστ χοµπανψ ον τηε πλανετ ισ ρελψινγ φορ αχχεσσ το τηε µαρκετ ον ΙΣΠσ ωιτη
ινδιϖιδυαλλψ ηιγηλψ δυβιουσ τραχκ ρεχορδσ οφ σερϖιχε ιννοϖατιον, χονσυµερ
µαρκετινγ, σερϖιχε δελιϖερψ ανδ/ορ χυστοµερ σερϖιχε. Σεχονδ, ωε αρε χονχερνεδ
τηατ τηε µονετισατιον οφ τηε λονγ ταιλ ρισκσ τριγγερινγ α χονσυµερ βαχκλαση. Ιτ ισ α
θυεστιον οφ βαλανχε, βυτ τηερε µαψ βε σοµε ρεσιστανχε το εξχεσσιϖε ιντρυσιον οφ
αδϖερτισινγ, ηοωεϖερ εφφιχιεντλψ δελιϖερεδ. Ανδ τηιρδ, ασ τηε υλτιµατε χυστοµερ ισ
τηε αδϖερτισινγ αγενχψ, α ρεσιδυαλ χονχερν ισ ωηετηερ τηε ΟΙΞ πλατφορµ ρισκσ βεινγ
τοο χοµπλιχατεδ φορ ιτσ οων γοοδ, ωηεν αδϖερτισερσ αρε χρψινγ ουτ φορ σιµπλιχιτψ,
ανδ ωιδγετ−βασεδ οφφερινγσ αρε χονσταντλψ σπρινγινγ υπ.

Υνχερταιν χονσυµερ
αχχεπτανχε

Χοµπετιτιον  Χοµπετιτιϖε τηρεατσ το Πηορµσ πιονεερινγ µοδελ χοµε φροµ τηρεε
διρεχτιονσ. Φιρστ, ινχυµβεντ πλαψερσ: Γοογλε δοµινατεσ ονλινε αδϖερτισινγ, ανδ ιτ ισ
ινχονχειϖαβλε τηατ ιτ ωιλλ νοτ ρεαχτ ιν σοµε ωαψ το τηε εµεργενχε οφ α ωελλ φυνδεδ
χοµπετιτορ στακινγ α χλαιµ το α βεηαϖιουραλ ταργετινγ σπαχε τηατ ιτσ οων
∆ουβλεΧλιχκ σεεκσ το οχχυπψ. Αλτηουγη α ωιδγετ−βασεδ αππροαχη τηατ ρελιεσ
ηεαϖιλψ ον στορεδ δατα µιγητ νοτ σεεµ το σταχκ υπ αγαινστ Πηορµσ πλατφορµ, τηε 6−
7 ψεαρσ τηατ Πηορµσ τεχηνολογψ ηασ βεεν ιν δεϖελοπµεντ σηουλδ νοτ βε σεεν ασ
α ρελιαβλε γυιδε το τηε τιµε ρεθυιρεδ φορ Γοογλε το δεϖελοπ α χοπψχατ ρεσπονσε.

Χροωδεδ χοµπετιτορ
λανδσχαπε

Σεχονδ, εµεργινγ πλαψερσ: αλτηουγη τηε µαϕοριτψ οφ βεηαϖιουραλ ταργετινγ
χοµπανιεσ αρε λιµιτεδ ιν τηειρ ρεαχη βψ τηε αδ νετωορκσ τηατ προϖιδε τηε
βεηαϖιουραλ δατα, τηερε ισ α ηανδφυλ οφ χοµπανιεσ τηατ αρε αλσο ωορκινγ ωιτη ΙΣΠσ
τηατ σηαρε µανψ οφ Πηορµσ διφφερεντιατινγ χηαραχτεριστιχσ. Αλτηουγη ΝεβυΑδ µαψ
ηαϖε αβανδονεδ ιτσ ΙΣΠ−βασεδ αππροαχη, ιτ ανδ οτηερ αδ νετωορκ−βασεδ προϖιδερσ
συχη ασ Ατιγεο στιλλ τηρεατεν το τακε µινδ−σηαρε, ανδ µαψβε µαρκετ σηαρε.

Α ωελλ ποπυλατεδ
µαρκετ
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Ανδ τηιρδ, εµεργινγ πλατφορµσ ανδ µαρκετσ: Πηορµ µαναγεµεντ ηασ φοχυσεδ
ον τηε ονλινε, τεξτ− ανδ χοντεξτυαλ−βασεδ αδϖερτισινγ οππορτυνιτψ 
υνδερστανδαβλε, γιϖεν τηατ ισ ωηερε τηε µαϕοριτψ οφ τηε χυρρεντ ΥΣ∃50βν+ οφ
ονλινε αδ σπενδινγ ισ δεστινεδ. Ηοωεϖερ, ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ τηισ ρεπρεσεντσ
ψεστερδαψσ ωαρ, ανδ τηατ τηε νεξτ βαττλεγρουνδσ φορ αδ σπενδινγ ωιλλ βε ϖιδεο
(ανδ Γοογλε λαυνχηεδ ιτσ οων ΑδΣενσε φορ ςιδεο σερϖιχε τηε σαµε ωεεκ ασ
Πηορµ αννουνχεδ ιτσ ΙΣΠ δεαλσ) ανδ µοβιλε. Μεανωηιλε, ασ τηε ωεβ ανδ ιτσ υσερσ
µατυρε, τηε βροωσινγ ηαβιτσ οφ τηοσε υσερσ εϖολϖε το λεσσ πρεδιχταβλε παττερνσ οφ
ονλινε βεηαϖιουρ  το τακε α λιϖε χυρρεντ εξαµπλε: αλλ ονλινε αδϖερτισινγ πλαψερσ αρε
ωρεστλινγ ωιτη χηαλλενγε οφ εξπλοιτινγ τηε αδϖερτισινγ ποτεντιαλ οφ σοχιαλ νετωορκσ,
ωιτηουτ αλιενατινγ τηε υσερ. Πηορµ µαναγεµεντ ισ οφ χουρσε φυλλψ αωαρε οφ τηεσε
δεϖελοπµεντσ, αλτηουγη ιτσ ιµµεδιατε φοχυσ µυστ νεχεσσαριλψ χοντινυε το βε τηε
εσταβλισηεδ, ανδ µορε χονϖεντιοναλ, µαρκετ οππορτυνιτψ.

Ονλινε αδϖερτισινγ ισ
φραγµεντινγ

Λαχκ οφ ρεϖενυεσ ανδ λοω ρεϖενυε ϖισιβιλιτψ  Φορ αλλ οφ τηε ρεασονσ χιτεδ
αβοϖε, τηε ϖισιβιλιτψ ον Πηορµσ ρεϖενυε µοδελ ισ εξτρεµελψ λοω. Αλτηουγη ωε
κνοω τηε τεχηνολογψ ωορκσ, τηε χοµµερχιαλ ϖαριαβλεσ αρε σιµπλψ τοο µανψ, τοο
ϖαριεδ ανδ τοο λαργε το αλλοω φορ εασιλψ δεφενσιβλε φορεχαστινγ.

Ρεϖενυε ϖισιβιλιτψ ισ
λοω, βυτ ρεϖενυεσ χαν
στιλλ βε µοδελλεδ

Ηοωεϖερ, τηισ ηασ νοτ πρεϖεντεδ ουρ τρψινγ το χαπτυρε τηε χριτιχαλ ρεϖενυε δριϖερσ
ιν α µυλτι−σχεναριο µοδελ. Τηε ωορκινγσ αρε δισχυσσεδ ιν τηε Φινανχιαλσ σεχτιον
βελοω. Ιν βριεφ, φορ εαχη οφ τηε τοπ τεν µαρκετσ τηατ ωε σεε ασ οβϖιουσ χανδιδατεσ
φορ Πηορµσ τεχηνολογψ ωε ηαϖε µοδελλεδ παρτνερ ΙΣΠ µαρκετ σηαρεσ, χονσυµερ
οπτ ιν ρατεσ, ανδ αδϖερτισερ αδοπτιον ρατεσ. Ωε ηαϖε τεστεδ διφφερεντ ασσυµπτιονσ
ρεγαρδινγ οϖεραλλ αδσπενδ ασ ωελλ ασ Πηορµσ ποτεντιαλ σηαρε οφ τηε αδσπενδ
χηαννελλεδ τηρουγη τηε ΟΙΞ πλατφορµ. Ουρ µοδελ δελιϖερσ α 2012 ρεϖενυε φορεχαστ
φορ τηε ΥΚ ανδ Σουτη Κορεαν µαρκετσ αλονε οφ ΥΣ∃545 µιλλιον. Ασσυµινγ αλλ τεν
µαρκετσ αρε σερϖεδ, ωιτη χοµµερχιαλ λαυνχη δατεσ εξτενδινγ τηρουγη 2009 ανδ
2011, τηε 2012 ρεϖενυε ρανγε βεχοµεσ ΥΣ∃463µ το ΥΣ∃3,786µ, ωιτη α Βασε
Χασε εστιµατε οφ ΥΣ∃1,764µ.

Συµµαρψ Γροσσ Ρεϖενυε Εστιµατεσ
Ψεαρ το ∆εχεµβερ

2008Ε

2009Ε

2010Ε

2011Ε

2012Ε

ΥΚ

0.0

2.7

64.2

208.7

450.3

ΥΣΑ

0.0

0.0

3.5

164.8

582.1

Χαναδα

0.0

0.0

0.2

7.9

28.0

Σουτη Κορεα

0.0

0.5

12.9

43.4

94.9

ϑαπαν

0.0

0.0

21.8

96.0

267.9

Βραζιλ

0.0

0.0

11.5

44.4

109.6

Φρανχε

0.0

0.0

4.3

24.5

75.9

Γερµανψ

0.0

0.0

7.7

43.4

134.6

Ιταλψ

0.0

0.0

0.3

3.2

10.6

Σπαιν

0.0

0.0

0.2

3.0

9.9

126.6

639.2

1,763.8

67.8

399.3

10.6%

22.6%

(ΥΣ∃µ)

Τοταλ

0.0

3.2

ΕΒΙΤ∆Α

(50.1)

(47.5)

(41.2)

Μαργιν

νµ

νµ

νµ

Σουρχε: Ασταιρε Σεχυριτιεσ εστιµατεσ
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Τηε Πηορµ Προποσιτιον
Πηορµσ ΟΙΞ πλατφορµ προµισεσ α ρεϖολυτιον ιν ονλινε αδϖερτισινγ ανδ πριϖαχψ. Βψ
γυαραντεεινγ τηε ανονψµιτψ οφ τηε βροωσινγ αχτιϖιτψ οφ ΙΣΠσ χυστοµερσ, τηε εντιρε
βροωσινγ βεηαϖιουρ οφ α χονσυµερ αχροσσ τηε εντιρε Ιντερνετ χαν βε προφιλεδ  ανδ
νοτ ϕυστ ωιτηιν τηε λιµιτεδ χονφινεσ οφ αδ νετωορκσ. Αλσο φορ τηε φιρστ τιµε, ποτεντιαλλψ
τηε εντιρε στοχκ οφ Ιντερνετ ωεβσιτεσ βεχοµεσ αϖαιλαβλε το χαρρψ αδϖερτισινγ,
οπενινγ υπ τηε λονγ ταιλ οφ ηιτηερτο υν−µονετισαβλε σιτεσ. Τηε οπτεδ ιν χονσυµερ
ωινσ ουτ βψ ρεχειϖινγ µορε ρελεϖαντ αδϖερτισινγ, ανδ ιν τηε προχεσσ βενεφιτινγ φροµ
α βεττερ φυνδεδ Ιντερνετ. Αδδιτιοναλλψ, ανδ σινχε τηε λαυνχη οφ Ωεβωισε ∆ισχοϖερ,
τηε χονσυµερ ισ αλσο προµισεδ µορε ρελεϖαντ χοντεντ φροµ τηε Ιντερνετ, ασ τηε
σαµε χυµυλατιϖε κνοωλεδγε οφ τηε υσερσ ιντερεστσ ασ ισ αππλιεδ το ρελεϖαντ
αδϖερτισινγ χαν βε υτιλισεδ το ενσυρινγ µορε ρελεϖαντ χοντεντ, ανδ µορε
ιµµεδιατελψ αχχεσσιβλε.
Πηορµ ηασ σιγνεδ αγρεεµεντσ ωιτη τηε ΥΚσ τηρεε λεαδινγ ΙΣΠσ, ΒΤ, ςιργιν Μεδια
ανδ ΤαλκΤαλκ, φορ τηε προµοτιον οφ Πηορµσ υνιθυε τεχηνολογψ σολυτιον το τωο οφ
τηε µοστ πρεσσινγ ισσυεσ ιν Ιντερνετ αδϖερτισινγ  φιρστ, τηε ρελατιϖε ινεφφιχιενχψ οφ
βοτη χοντεξτυαλ ανδ βεηαϖιουραλ δισπλαψ αδϖερτισινγ το χαπτυρε τηε φυλλ ρεαλ εστατε
ποτεντιαλ οφ τηε λονγ ταιλ οφ τηε Ιντερνετσ βιλλιονσ οφ παγεσ.

Αδδρεσσινγ α χλεαρ
νεεδ

Ανδ σεχονδ, τηε παραλψσισ αµονγστ διγιταλ µεδια πλαψερσ τριγγερεδ βψ πριϖαχψ
λαωσ, ωηιχη ινηιβιτσ τηεµ φροµ εξπλοιτινγ τηε φυλλ γρανυλαρ ποτεντιαλ οφ βεηαϖιουραλ
αδϖερτισινγ, ανδ τηερεβψ διρεχτλψ λινκινγ αδϖερτσ το α υσερσ βροωσινγ βεηαϖιουρ
ανδ ποσσιβλε βυψινγ ιντεντιονσ.
Πηορµσ τεχηνολογψ ισ ϖερψ χλεϖερ  ηαϖινγ βεεν υπωαρδσ οφ σεϖεν ψεαρσ ιν τηε
δεϖελοπµεντ. Εσσεντιαλλψ, ιτ γυαραντεεσ α χυστοµερσ πριϖαχψ, εϖεν ωηιλε τηε
σοφτωαρε ενγινε ισ αχχυµυλατινγ α ρεαλ−τιµε προφιλε οφ τηατ χυστοµερσ σεαρχη
προφιλε ανδ πρεφερενχεσ, τραφφιχ παττερνσ, βυψινγ ιντεντιονσ  ιν σηορτ, τηε ωηολε
δαταβασε οφ ιντεντιονσ τηατ δριϖεσ τηε οπτιµαλ πλαχινγ οφ αδϖερτσ.

Τηε βενεφιτσ οφ δεεπ
τραφφιχ δατα .

Ανδ ψετ, σιγνιφιχαντλψ, ωιτηουτ ηαϖινγ το µαινταιν α στορεδ δαταβασε βεηινδ ιτ.
Πηορµσ τεχηνολογψ ηασ βεεν βυιλτ φροµ τηε σταρτ ον τηε πρεµισε τηατ χυστοµερ
προφιλινγ δατα σηουλδ νοτ βε στορεδ, βυτ σηουλδ βε κεπτ ανονψµισεδ (ϖια ιτσ
ασσοχιατιον ωιτη α 24−διγιτ ρανδοµλψ γενερατεδ νυµβερ), ανδ ιµµεδιατελψ
δισχαρδεδ. Τηισ χοµµιτµεντ το πρεσερϖινγ γυαραντεεδ ανονψµιτψ πυτσ Πηορµ ιν
ιµµεδιατε χοντραστ το τηε τψπιχαλ σεαρχη ενγινε ορ βεηαϖιουραλ αδϖερτισερ, ωηοσε
χονχεσσιον το πριϖαχψ χονχερνσ ισ τψπιχαλλψ το οφφερ α σηορτερ περιοδ φορ στορινγ
περσοναλ δατα.

.. ωιτηουτ τηε
δοωνσιδε

Ωορκινγ ωιτη ΙΣΠσ αδδρεσσεσ τωο οφ τηε κεψ λιµιτατιονσ οφ φιρστ γενερατιον
βεηαϖιουραλ ταργετινγ.
Φιρστ, βψ δεφινιτιον, αν ΙΣΠ χαν µονιτορ τηε βροωσινγ βεηαϖιουρ οφ ιτσ χυστοµερ
αχροσσ τηε εντιρε ωεβ, ωηερεασ αν αδ νετωορκ ορ Βεηαϖιουραλ Ταργετινγ (ΒΤ)
νετωορκ χαν ονλψ τραχκ βεηαϖιουρ αχροσσ τηε ωεβσιτεσ οφ παρτνερ χοµπανιεσ ανδ
πυβλισηερσ; ανδ
Σεχονδ, ωιτη ασ µανψ ασ 30% οφ Ιντερνετ υσερσ δελετινγ τηε χοοκιεσ τηατ ΒΤ
χοµπανιεσ πλαχε ον τηειρ χοµπυτερσ, τηε ηιστοριχ δατα χολλεχτεδ βψ ΒΤ χοµπανιεσ
ισ οφτεν ϖερψ πατχηψ. Φορ αν ΙΣΠ, τηε ηιστοριχ δατα βελονγ το τηε ΙΣΠ σο, συβϕεχτ το
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στοραγε χοστσ ανδ πριϖαχψ ισσυεσ, τηερε ισ νο λιµιτ το τηε αµουντ οφ βεηαϖιουραλ
δατα τηατ χαν βε τραωλεδ ανδ αναλψσεδ.
Τηε χυρρεντ γενερατιον οφ ταργετεδ αδ σερϖερ τεχηνολογιεσ χολλεχτσ υσερσ βροωσινγ
βεηαϖιουρ ονλψ φροµ παρτιχιπατινγ σιτεσ, ϖια χοοκιεσ πλαχεδ ον τηε παρτιχιπατινγ
σιτεσ, ανδ αγγρεγατεσ τηε δατα αχχορδινγ το πρε−δεφινεδ βροαδ χατεγορψ βυχκετσ
(ωοµεν, σπορτ, χαρσ χελεβριτψ, φασηιον ετχ.).

Ωηατ τηε ΟΙΞ δοεσ

Ιν χοντραστ, Πηορµσ Οπεν Ιντερνετ Εξχηανγε (ΟΙΞ) τεχηνολογψ, βψ ϖιρτυε οφ ιτσ
ηιγηλψ σεχυρε πριϖαχψ προτεχτιον προτοχολσ ανδ πολιχιεσ, ηασ υνιθυε αχχεσσ το τηε
εντιρε βροωσινγ βεηαϖιουρ οφ αν ΙΣΠσ οπτεδ−ιν υσερσ. Χοµβινεδ ωιτη σεαρχη
ωορδσ ανδ ΥΡΛσ, τηισ προϖιδεσ τηε δατα το συππορτ εξτρεµελψ πρεχισε ταργετινγ,
υσινγ α ποτεντιαλλψ λιµιτλεσσ χοµβινατιον οφ βεηαϖιουραλ σχρεενσ.

Ηοω ιτ ωορκσ

Τηε Πηορµ ωεβσιτε προϖιδεσ αν εξτενσιϖε ανδ δεταιλεδ δεσχριπτιον οφ τηε ωορκινγσ
οφ τηε ΟΙΞ πλατφορµ  σεε ωωω.πηορµ.χοµ  βυτ αν αββρεϖιατεδ δεσχριπτιον
φολλοωσ ηερε.
Τηε ΟΙΞ πλατφορµ ατταχηεσ αν ανονψµουσ χοοκιε το τηε οπτεδ−ιν υσερσ βροωσερ,
ιδεντιφιεδ ονλψ βψ τηε ρανδοµλψ−γενερατεδ 24−διγιτ Ι∆ νυµβερ. Τηισ ανονψµισεδ
χοοκιε φολλοωσ τηε βροωσινγ αχτιϖιτψ οφ τηε υσερ, ανδ χοµπαρεσ τηε παγεσ σεεν,
ινχλυδινγ ιτσ κεψωορδ, ΥΡΛ ιδεντιφιερ ανδ οτηερ χοντεντσ, ωιτη τηε ϖαριουσ
χατεγοριεσ, ορ χηαννελσ, ηελδ ιν µεµορψ. Ασ παγεσ αρε λοαδεδ ανδ τηειρ χοντεντσ
αρε χοµπαρεδ ωιτη τηε χηαννελσ, τηε ρεχορδ οφ τηατ παγε ισ ινσταντλψ δελετεδ  τηε
ονλψ δατα τηατ ισ στορεδ ισ τηε ρανδοµ−νυµβερ Ι∆, τηε αδϖερτισινγ χηαννελ τηατ τηισ
Ι∆ µατχηεδ, ανδ τηε δατε. Ωηεν τηατ ρανδοµ−νυµβερ Ι∆ νεξτ αρριϖεσ ατ α ωεβσιτε
τηατ ισ παρτιχιπατινγ ιν τηε ΟΙΞ, α ρελεϖαντ αδ ισ τηεν σερϖεδ το τηατ σιτε φορ τηατ Ι∆
(ανδ νο οτηερ) το σεε.
Ιν πραχτιχε, τηερε αρε φουρ πρινχιπαλ πλαψερσ ιν τηε ΟΙΞ εχοσψστεµ.
Αδϖερτισινγ αγενχιεσ αρε τηε υλτιµατε χυστοµερ ανδ παψµαστερ. Φορ α παρτιχυλαρ
χαµπαιγν, τηεψ λοαδ τηε ρελεϖαντ χρεατιϖεσ το τηε πλατφορµ, ανδ δεφινε α σετ οφ
χαµπαιγν ρυλεσ. Τηεψ σετ τηε ταργετινγ ρυλεσ  σπεχιφψινγ τηε ΥΡΛσ ϖισιτεδ ωιτηιν α
σπεχιφιχ τιµε περιοδ, τηε κεψωορδ τερµσ εµπλοψεδ, ετχ. Τηεψ σετ σπεχιφιχ χαµπαιγν
χονστραιντσ συχη ασ τηε νυµβερ οφ τιµεσ αν αδ χαν βε πρεσεντεδ το αν
(ανονψµισεδ) ινδιϖιδυαλ, ορ τηε γεογραπηψ οφ τηατ ινδιϖιδυαλ. Τηεψ σετ τηε
χαµπαιγν γοαλσ, ιν ρεσπεχτ οφ τηε νυµβερ οφ χλιχκσ ανδ ιµπρεσσιονσ, ετχ. Ανδ τηεψ
σετ τηε πριχε φορ αν ινδιϖιδυαλλψ ταργετεδ αδ.

Αδ αγενχιεσ παψ τηε
βιλλσ

Ωεβσιτε πυβλισηερσ ανδ Αδ Νετωορκσ  τηισ ισ ωηερε τηε αδσ αρε υλτιµατελψ
σηοων, ωιτη αδ σλοτσ µαδε αϖαιλαβλε βψ τηε πυβλισηερ ινσερτινγ α ταγ ιντο ιτσ
σψστεµ (ορ µυλτιπλε ταγσ το χοϖερ διφφερεντ αρεασ οφ τηε ωεβσιτε), ωιτη α τηρεσηολδ
πριχε φορ σηοωινγ αν ΟΙΞ αδ.

Ωεβσιτεσ ηοστ τηε αδσ

Τηε ΙΣΠσ προϖιδεσ αχχεσσ το τηε χλιχκστρεαµ δατα τηατ Πηορµ τηεν ανονψµισεσ.

Τηε ΙΣΠσ προϖιδε τηε
βροωσινγ δατα

Τηε ΟΙΞ Πλατφορµ  τηισ προϖιδεσ τηε εναβλινγ σοφτωαρε το χαρρψ ουτ ρεαλ−τιµε
αυχτιονσ βετωεεν αδϖερτισερσ ανδ πυβλισηερσ, ασ ωελλ ασ δελιϖερινγ τηε αδϖερτσ ον
βεηαλφ οφ τηε αδϖερτισερ ανδ χαρρψινγ ουτ τηε βιλλινγ ανδ παψµεντ φυνχτιον ον βεηαλφ
οφ τηε ΙΣΠσ ανδ πυβλισηερσ.

Τηε ΟΙΞ προϖιδεσ τηε
σοφτωαρε ανδ δοεσ τηε
βιλλινγ
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Χονχειϖαβλψ, α φιφτη χατεγορψ οφ πλαψερ µαψ εµεργε, τηε Βεηαϖιουραλ Ταργετινγ
Οπτιµισερσ  αναλογουσ το τηε Σεαρχη Ενγινε Οπτιµισερ, ορ ΣΕΟ, τηατ ωορκσ ιν α
χονϖεντιοναλ Γοογλε ορ Ψαηοο σεαρχη χοντεξτ, τηε αδ αγενχψ µαψ ορ µαψ νοτ
χηοοσε το ωορκ ωιτη α Βεηαϖιουραλ Ταργετινγ Οπτιµισερ, α σεπαρατε χλασσ οφ
εξπερτισε τηατ µαψ δεϖελοπ ανδ βε ρεωαρδεδ φορ οπτιµισινγ χηαννελ µατχη
στρατεγιεσ.
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Α νεω πλαψερ εµεργεσ

Τηε πριϖαχψ ισσυε
Σινχε φιρστ γοινγ πυβλιχ ον 14 Φεβρυαρψ 2008, ωιτη τηε αννουνχεµεντ οφ τηε ΒΤ,
ΤαλκΤαλκ ανδ ςιργιν Μεδια τριαλσ, Πηορµ ηασ φουνδ ιτσελφ ατ τηε χεντρε οφ α περφεχτ
στορµ ιν ρελατιον το τηε πριϖαχψ ισσυε. Ιν φαχτ, τηε ισσυε οφ τηε υσε οφ περσοναλ
τραφφιχ ανδ βροωσινγ δατα ηασ βεεν ον τηε ινδυστρψ ανδ λεγισλατιϖε µενυ φορ ψεαρσ,
ατ λεαστ σινχε τηε εµεργενχε οφ βεηαϖιουραλ αδϖερτισινγ 3−4 ψεαρσ αγο, ανδ εϖεν
µορε σινχε Γοογλε λαυνχηεδ ιτσ βιδ φορ ∆ουβλεΧλιχκ ιν 2007.

Α περφεχτ στορµ, βυτ
νοτ α τοταλ συρπρισε

Ωε βελιεϖε τηατ Πηορµσ τεχηνολογψ σετσ α νεω στανδαρδ φορ χονσυµερ προτεχτιον,
α ϖιεω ενδορσεδ βψ τηε ΥΚσ Ηοµε Οφφιχε, τηε Πριµε Μινιστερσ Οφφιχε ανδ τηε
Οφφιχε οφ τηε Ινφορµατιον Χοµµισσιονερ. Ηοωεϖερ, τηε δεβατε ρυµβλεσ ον,
παρτιχυλαρλψ ιν τηε ΕΥ ανδ ΥΣΑ, ωηερε νεω λεγισλατιον φοχυσινγ ον βεηαϖιουραλ
αδϖερτισινγ ισ χυρρεντλψ βεινγ δισχυσσεδ.
Ασ τηε συβϕεχτ ηασ βεεν δισχυσσεδ ατ γρεατ λενγτη ελσεωηερε, ωε δο νοτ σεεκ το
προλονγ τηε τεδιυµ ανψ φυρτηερ. Συφφιχε το σαψ τηατ, ιν ουρ ϖιεω, Πηορµ ηασ
χονδυχτεδ αν ιµπρεσσιϖελψ χονσιστεντ χαµπαιγν το: α) σετ νεω στανδαρδσ φορ
πριϖαχψ προτεχτιον, το ωηιχη ιτσ χοµπετιτορσ χαν βαρελψ ασπιρε; ανδ β) φαχε δοων
τηε πριϖαχψ χαµπαιγνερσ τηρουγη α προχεσσ οφ φυλλ δισχλοσυρε ανδ τρανσπαρενχψ.
Τηε ρεσυλτ ισ τηατ, ονχε φυλλ χοµµερχιαλ σερϖιχε ισ αϖαιλαβλε ανδ χονσυµερσ,
πυβλισηερσ ανδ αδϖερτισερσ χαν εξπεριενχε φορ τηεµσελϖεσ τηε βενεφιτ οφ α υσερ−
χεντριχ ανδ περσοναλισεδ ιντερνετ, τηε πριϖαχψ στορµ ωιλλ αβατε ανδ τηε µαρκετ ωιλλ
βε αλλοωεδ το δεχιδε.

Τηε χοµπετιτιον
Πηορµ χλαιµσ α ρεϖολυτιοναρψ νεω αππροαχη το ονλινε αδϖερτισινγ, αλτηουγη ιτ
αχκνοωλεδγεσ τηατ ιτ ισ νοτ αλονε ιν τηε βεηαϖιουραλ ταργετινγ (ΒΤ) αρενα. Αλλ οφ τηε
µαϕορ ονλινε πορταλσ ηαϖε δεϖελοπεδ ΒΤ στρατεγιεσ, ανδ οτηερ ινδεπενδεντ πλαψερσ
αρε αλσο εµεργινγ. Πηορµ ωουλδ αργυε τηατ ιτσ αβιλιτψ το γυαραντεε δατα ανονψµιτψ
ανδ το εσταβλιση αν οπεν αυχτιον βετωεεν πυβλισηερ ανδ αδϖερτισερ πυτσ ιτσ
τεχηνολογψ γενερατιονσ αηεαδ οφ ιτσ πεερσ  α ϖιεω τηατ ωουλδ σεεµ το βε σηαρεδ
βψ τηε ΥΚ ΙΣΠσ τηατ ηαϖε χαρριεδ ουτ τηειρ οων χοµπαρισον οφ χοµπετιτιϖε
αλτερνατιϖεσ. Ηοωεϖερ, ωε ωουλδ υργε σοµε χαυτιον, γιϖεν τηε εξαµπλεσ οφ
Βεταµαξ ανδ οτηερ συπεριορ τεχηνολογιεσ τηατ ενδεδ υπ λοσινγ τηε στανδαρδσ
βαττλε.

Τεχηνολογψ λεαπ−φρογ

Ωε ιδεντιφψ τηρεε φορµσ οφ χοµπετιτιον το Πηορµ.
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Φιρστ, ινχυµβεντ πλαψερσ:
Μοστ οβϖιουσλψ, Γοογλε δοµινατεσ ονλινε
αδϖερτισινγ, ανδ ιτ ισ ινχονχειϖαβλε τηατ ιτ ωιλλ νοτ ρεαχτ ιν σοµε ωαψ το τηε
εµεργενχε οφ α ωελλ φυνδεδ χοµπετιτορ στακινγ α χλαιµ το α βεηαϖιουραλ ταργετινγ
σπαχε τηατ ιτσ οων ρεχεντλψ αχθυιρεδ ∆ουβλεΧλιχκ σεεκσ το οχχυπψ. Αλτηουγη α
χοοκιε−βασεδ αππροαχη τηατ ρελιεσ ηεαϖιλψ ον στορεδ δατα µιγητ νοτ σεεµ το σταχκ
υπ αγαινστ Πηορµσ πλατφορµ, τηε 6−7 ψεαρσ τηατ Πηορµσ τεχηνολογψ ηασ βεεν ιν
δεϖελοπµεντ σηουλδ νοτ βε σεεν ασ α ρελιαβλε γυιδε το τηε τιµε ρεθυιρεδ φορ
Γοογλε το δεϖελοπ α χοπψχατ ρεσπονσε, γιϖεν ιτσ µασσιϖε ρεσουρχεσ.
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Τηε ινχυµβεντ γιαντσ
ωιλλ νοτ ρολλ οϖερ

Ιν αδδιτιον, Ψαηοο! αχθυιρεδ ΡιγητΜεδια ιν Απριλ 2007 φορ ΥΣ∃680 µιλλιον, ανδ αλσο
ΒλυεΛιττηιυµ. Αχθυιρεδ βψ ΑΟΛ ιν ϑυλψ 2007 φορ σοµε ΥΣ∃275 µιλλιον, Ταχοδα ισ α
πιονεερ ιν τηε ΒΤ σεγµεντ, ανδ ϕοινσ οτηερ ρεχεντ ΑΟΛ αχθυισιτιονσ, ινχλυδινγ
Αδτεχη ανδ Θθυιγο. Φιναλλψ, Μιχροσοφτσ στατεδ αµβιτιον ισ το δεριϖε 25% οφ ιτσ
ρεϖενυεσ φροµ αδϖερτισινγ, ανδ ιτ αχθυιρεδ αΘυαντιϖε ιν Μαψ 2007 φορ ΥΣ∃6.0
βιλλιον, ωηιλε ιτσ αβορτιϖε ΥΣ∃45 βιλλιον βιδ φορ Ψαηοο! ανδ µορε ρεχεντ λαυνχη οφ ιτσ
σεαρχη ενγινε Βινγ χλεαρλψ ινδιχατεσ ιτσ αµβιτιονσ.

Σεχονδ, εµεργινγ πλαψερσ: Αλτηουγη τηε µαϕοριτψ οφ βεηαϖιουραλ ταργετινγ
χοµπανιεσ αρε λιµιτεδ ιν τηειρ ρεαχη βψ τηε αδ νετωορκσ τηατ προϖιδε τηε
βεηαϖιουραλ δατα, τηερε ισ α ηανδφυλ οφ χοµπανιεσ τηατ, λικε Πηορµ, ηαϖε σεεν τηε
ποτεντιαλ οφ βρινγινγ ΙΣΠσ ιντο τηε εθυατιον, ασ α ωαψ το ραισε τηε ϖαλυε οφ τηε
αππροξιµατελψ τηρεε−θυαρτερσ οφ αδσ τηατ αρε χυρρεντλψ υν−ταργετεδ, ανδ τηατ σηαρε
µανψ οφ Πηορµσ διφφερεντιατινγ χηαραχτεριστιχσ.

Α νεω γενερατιον οφ
βεηαϖιουραλ ταργετινγ
χοµπετιτορσ

Ιντερεστινγλψ, τηε µοστ προµινεντ οφ τηεσε, ΝεβυΑδ (Πηορµσ νεαρεστ χοµπετιτορ
ατ τηε τιµε, ανδ αππαρεντλψ πυρσυινγ α σιµιλαρ, αλτηουγη φαρ λεσσ ωελλ δεϖελοπεδ
βυσινεσσ µοδελ ωιτηουτ Πηορµσ οπεν εξχηανγε πλατφορµ) ηασ ρεχεντλψ
αβανδονεδ ιτσ ΙΣΠ µοδελ  ρεπορτεδλψ βεχαυσε ιτ δεπενδεδ ον τηιρδ παρτψ αδ−
σερϖινγ χοµπανιεσ, τηερεβψ βρεαχηινγ ρυλεσ ρεγαρδινγ τηε προτεχτιον οφ περσοναλ
δατα. Οτηερ χοµπανιεσ ωορκινγ ωιτη ΙΣΠσ ιν τηε ΥΣ ανδ Ασια ινχλυδε Φροντ
Πορχη, ωορκινγ ατ τηε εδγε οφ τηε νετωορκ, ανδ αβλε το τραχκ αλλ τηε βροωσινγ
βεηαϖιουρ οφ αν ΙΣΠσ χυστοµερσ, βυτ αλσο ωορκινγ ωιτη εξιστινγ αδ νετωορκσ,
ρατηερ τηαν χοµπετινγ διρεχτλψ αγαινστ τηεµ.

Χοµε ανδ γονε

ϑυµπΣταρτ ωορκσ ωιτη αδ νετωορκσ, τραχκινγ τηε βεηαϖιουρ οφ τηε ειγητ µιλλιον
πεοπλε τηατ ϖισιτ ιτσ χολλεχτιον οφ χαρ ωεβσιτεσ, ανδ δελιϖερσ ταργετεδ αδσ ωηεν τηεψ
µοϖε οντο οτηερ, νον−αυτο σιτεσ. Αχχορδινγ το τηε χοµπανψ, ιτ ηασ τηε ποτεντιαλ το
ρεαχη 75% οφ ΥΣ Ιντερνετ υσερσ ϖια ιτσ νετωορκ οφ αδ νετωορκ ανδ πυβλισηινγ
παρτνερσ. Ιν χερταιν ρεσπεχτσ, ωηατ ϑυµπΣταρτ οφφερσ το ιτσ αδϖερτισερσ ιν ρεσπεχτ οφ
φλεξιβιλιτψ οφ ταργετινγ ισ ϖερψ σιµιλαρ το τηατ οφφερεδ βψ Πηορµ. Τηε διφφερενχε ισ: α)
ϑυµπΣταρτ δοεσ νοτ χοϖερ αλλ ιντερνετ ρεαλ εστατε; β) ιτ ισ φοχυσεδ ον α σινγλε
ινδυστρψ ϖερτιχαλ  χαρσ; ανδ χ) τηε λογιχ ρυλεσ αρε τηοσε δετερµινεδ ανδ ρεφινεδ βψ
ϑυµπΣταρτ  νοτ τηοσε δετερµινεδ βψ αν οπεν εχοσψστεµ οφ χηαννελ δεϖελοπερσ.
Νοτωιτηστανδινγ τηισ, ϑυµπΣταρτ χλαιµσ αν ιµπροϖεµεντ ιν χοστ εφφιχιενχψ φορ τηε
αδϖερτισερ οφ βετωεεν 37%, φορ πυρε οπτιµισατιον, ανδ υπ το 100% φορ σπορτσ χαρσ.

ςερψ ϖερτιχαλ

εΞελατε, α βεηαϖιουραλ δατα εξχηανγε, αργυεσ φορ α ϖερψ σιµπλε λινκαγε βετωεεν α
ωεβ υσερσ βροωσινγ αχτιον ωιτηιν α παρτιχυλαρ ινδυστρψ ϖερτιχαλ, ανδ τηε
συβσεθυεντ δελιϖερψ οφ α ρελεϖαντ αδϖερτ ωηεν τηατ ϖερτιχαλ ισ νεξτ αχχεσσεδ. Ιν
τηισ χασε, νο σοπηιστιχατεδ υσερ προφιλε ισ γενερατεδ βασεδ ον παστ ορ χυρρεντ
βροωσινγ βεηαϖιουρ, σο υσερ πριϖαχψ ισ µαινταινεδ. Αδδιτιοναλλψ, τηε σιµπλε
χοννεχτιον βετωεεν α σινγλε αχτιον ανδ τηε συβσεθυεντ δελιϖερψ οφ αν αδϖερτ,

Σιµπλε ισ βεττερ?
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αλβειτ δελαψεδ, προµισεσ α µορε υπ−το−δατε ανδ τηερεφορε ρελεϖαντ πλαχεµεντ τηαν
ονε δριϖεν βψ περηαπσ δαψσ ανδ ωεεκσ οφ βροωσινγ αχτιϖιτψ.
Ανδ, περηαπσ σιµπλεστ οφ αλλ, Ατιγεο ηασ δεϖελοπεδ ΜψΠαγεο, προϖιδινγ τηε υσερ
ωιτη τηε αβιλιτψ το σπεχιφψ ηισ ορ ηερ οων ιντερεστσ.
Πηορµ διφφερεντιατεσ ιτσελφ φροµ τηεσε πλαψερσ ιν µυλτιπλε ωαψσ  βψ συβσχριβινγ το
ηιγηερ πριϖαχψ προτεχτιον γυαραντεεσ, βψ εσταβλισηινγ α ρεαλ−τιµε πριχε χλεαρινγ
φυνχτιον βετωεεν αδϖερτισερ ανδ πυβλισηερ ανδ, περηαπσ µοστ ιµπορταντ, βψ
προϖιδινγ αχχεσσ το τηε βροωσινγ βεηαϖιουρ οφ ινδιϖιδυαλσ αχροσσ ϖιρτυαλλψ τηε
εντιρε ωεβ, ρατηερ τηαν σιµπλψ ωιτηιν α σπεχιφιχ αδ νετωορκ.

Βροαδερ, δεεπερ ανδ
χλεϖερερ

Ανδ τηιρδ, εµεργινγ πλατφορµσ ανδ µαρκετσ: Πηορµ µαναγεµεντ ηασ
φοχυσεδ ον τηε ονλινε, τεξτ− ανδ δισπλαψ−βασεδ αδϖερτισινγ οππορτυνιτψ 
υνδερστανδαβλε, γιϖεν τηατ ισ ωηερε τηε µαϕοριτψ οφ τηε χυρρεντ ΥΣ∃50 βιλλιον οφ
ονλινε αδ σπενδινγ ισ δεστινεδ. Ηοωεϖερ, ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ τηισ ρεπρεσεντσ
ψεστερδαψσ ωαρ, ανδ τηατ τηε νεξτ βαττλεγρουνδσ φορ αδ σπενδινγ ωιλλ βε ϖιδεο
(ανδ ιντερεστινγλψ Γοογλε λαυνχηεδ ιτσ οων ΑδΣενσε φορ ςιδεο σερϖιχε τηε σαµε
ωεεκ ασ Πηορµ αννουνχεδ ιτσ ΙΣΠ δεαλσ) ανδ µοβιλε. Ωε υνδερστανδ τηατ Πηορµ
ισ ωορκινγ ον ϖιδεο, ΙΠ Τς ανδ µοβιλε πλατφορµσ  βυτ τηατ τηε χονϖεντιοναλ ανδ
µατυρε τεξτ−βασεδ ονλινε οππορτυνιτψ ρεπρεσεντσ τηε οβϖιουσ φιρστ πριοριτψ.

Ονλινε αδϖερτισινγ ισ
φραγµεντινγ, ιντο νεω
πλατφορµσ .

Μεανωηιλε, ασ τηε ωεβ ανδ ιτσ υσερσ µατυρε, τηε βροωσινγ ηαβιτσ οφ τηοσε υσερσ
εϖολϖε, το λεσσ πρεδιχταβλε παττερνσ οφ ονλινε βεηαϖιουρ  το τακε αν οβϖιουσ
χυρρεντ εξαµπλε: αλλ ονλινε αδϖερτισινγ πλαψερσ αρε ωρεστλινγ ωιτη τηε χηαλλενγε οφ
εξπλοιτινγ τηε αδϖερτισινγ ποτεντιαλ οφ σοχιαλ νετωορκσ, ωιτηουτ αλιενατινγ τηε υσερ.

. νεω φορµσ οφ υσερ−
γενερατεδ χοντεντ ..
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Φινανχιαλ Μοδελ
Βψ ιτσ νατυρε, Πηορµ ισ νοτ εασψ το µοδελ. Τηε χοµπανψ ηασ βεεν ιν στεαλτη
µοδε φορ τηε γρεατερ παρτ οφ ιτσ εξιστενχε. Ιτ ισ οπερατινγ ατ τηε χυττινγ εδγε οφ
ιννοϖατιον, βοτη τεχηνιχαλλψ ανδ χοµµερχιαλλψ. Ιτ ηασ ψετ το λαυνχη χοµµερχιαλ
σερϖιχε. Τηε ρεγυλατορψ ανδ χοµπετιτορ ρεσπονσεσ αρε ηιγηλψ υνχερταιν. Τηε ρατε οφ
αδοπτιον οφ τηε ΟΙΞ πλατφορµ ανδ ΩεβΩισε σερϖιχε βψ αδϖερτισερσ, πυβλισηερσ ανδ
χονσυµερσ, αλτηουγη εξπλορεδ ιν νυµερουσ φοχυσ γρουπσ ανδ τριαλσ, ηασ νεϖερ
ρεαλλψ βεεν τεστεδ ιν τηε χρυχιβλε οφ εξπεριενχε.
Αλλ τηε µορε ρεασον το αττεµπτ το µοδελ ιτ! Ουρ αππροαχη το µοδελλινγ τηε
χοµπανψ ισ το ρεχογνισε τηρεε βροαδ χατεγοριεσ οφ ϖαριαβιλιτψ:
1.

Αδοπτιον ρατεσ, αµονγστ αδϖερτισερσ, ωεβ πυβλισηερσ, ανδ χονσυµερσ;

2.

Τηε νυµβερ οφ χουντριεσ ιν ωηιχη τηε ΟΙΞ πλατφορµ ωιλλ βε οφφερεδ; ανδ

3.

Τηε εχονοµιχσ οφ ονλινε αδϖερτισινγ, ανδ Πηορµσ παρτιχιπατιον ιν τηε ϖαλυε
χηαιν.

Το ρεφλεχτ τηισ ινηερεντ ϖαριαβιλιτψ, ωε µοδελ α Βασε Χασε, Οπτιµιστιχ ανδ
Πεσσιµιστιχ σχεναριο φορ εαχη οφ τηεσε χατεγοριεσ. Αλτηουγη τηισ αππροαχη ωουλδ
λενδ ιτσελφ ωελλ το Μοντε Χαρλο σιµυλατιον, φορ σιµπλιχιτψ ανδ τρανσπαρενχψσ σακε,
ωε χονφινε ουρσελϖεσ το α λιµιτεδ νυµβερ οφ δισχρετε/στανδ−αλονε σχεναριοσ.

Αδοπτιον ρατεσ
Ιν τηε ιντερεστσ οφ µοδελλινγ σιµπλιχιτψ, ωε µακε α ρανγε οφ ασσυµπτιονσ αβουτ
γενεραλ µαρκετ βεηαϖιουρ, ανδ αππλψ τηεσε χονσιστεντλψ το εαχη χουντρψ, ϖαρψινγ
εαχη σχεναριο βψ τηε δατε οφ φιρστ χοµµερχιαλ λαυνχη. Ασσυµπτιονσ αβουτ τηε ρατε
οφ τακε−υπ αρε µοδελλεδ το φολλοω χλασσιχ Σ−Χυρϖε αδοπτιον παττερνσ, ϖαριεδ βψ τηε
σταρτινγ ανδ ενδινγ λεϖελσ, τηε τιµε το σταρτ τηε αχχελερατινγ γροωτη χυρϖε, ανδ τηε
δυρατιον οφ φαστ γροωτη.

Τακε−υπ ρατεσ αρε
ασσυµεδ το φολλοω τηε
νορµαλ Σ−Χυρϖε
αδοπτιον παττερν

ΙΣΠ µαρκετ σηαρεσ  Φορ τηε ΥΚ, τηε τηρεε λαυνχη παρτνερσ ηαϖε α χοµβινεδ
σταρτινγ σηαρε οφ µορε τηαν 75%, ανδ ωε υσε τηισ ασ α κνοων σταρτινγ ποιντ. Ιν
Κορεα  προβαβλψ τηε φιρστ µαρκετ αχτυαλλψ το γο φυλλψ λιϖε, Πηορµσ παρτνερ, Κορεα
Τελεχοµ, σερϖεσ αρουνδ 44% οφ τηε µαρκετ, αλτηουγη ωε εξπεχτ οτηερ ΙΣΠσ το φαλλ
ιν λινε σοον αφτερ ΚΤσ λαυνχη, σο τηατ ιν αγγρεγατε, Πηορµ σηουλδ ενδ υπ σερϖινγ
αππροαχηινγ 80% οφ Σουτη Κορεασ ονλινε µαρκετ. Ιν τηε ΥΣ, ωε εστιµατε τηατ τηε
τοπ σιξ ΙΣΠσ αχχουντ φορ χλοσε το 70% οφ τηε βροαδβανδ µαρκετ, ανδ ωε τακε τηισ
ασ α γιϖεν. Φορ οτηερ ποτεντιαλ µαρκετσ, ωε ηαϖε το µακε αν ινιτιαλ ασσυµπτιον
αβουτ τηε χριτιχαλ µινιµυµ λεϖελ οφ µαρκετ πενετρατιον τηατ Πηορµ ωουλδ σεεκ το
ηαϖε τιεδ υπ ατ λαυνχη ιν ορδερ το αττραχτ τηε ιντερεστ οφ αδϖερτισερσ  φορ ρεασονσ οφ
πρυδενχε, ανδ φορ σιµπλε λαχκ οφ ϖισιβιλιτψ ον τηε στατε οφ παρτνερ δισχυσσιονσ ιν
τηεσε τερριτοριεσ, ωε τακε τηισ το βε 50% ιν τηε Βασε Χασε.

Ωε ασσυµε α µινιµυµ
χριτιχαλ ΙΣΠ µαρκετ
σηαρε ατ λαυνχη

Λοοκινγ φορωαρδ, ωε ασσυµε τηατ οϖερ α φιϖε ψεαρ περιοδ, χοντινυινγ ινδυστρψ
χονσολιδατιον ανδ τηε χοµπετιτιϖε αδϖανταγε χονφερρεδ ον τηε ΙΣΠσ βψ τηε ΟΙΞ
πλατφορµ λεαδ το α ρισε ιν τηειρ χοµβινεδ µαρκετ σηαρεσ τοωαρδσ α πεακ οφ 65%
(85% ιν τηε ΥΚ).

Ανδ ωε ασσυµε ΙΣΠ
µαρκετ σηαρεσ το ρισε
οϖερ τιµε
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ΟΙΞ Πλατφορµ σηαρε οφ ονλινε αδϖερτισινγ  Ιν αλλ µαρκετσ, ουρ Βασε Χασε
ασσυµπτιον ισ φορ α στανδαρδ γροωτη ιν αδοπτιον αµονγστ αδϖερτισερσ τοωαρδσ α
πεακ οφ 15% αφτερ φιϖε ψεαρσ. Τηισ ρεφλεχτσ ουρ βελιεφ τηατ, ηοωεϖερ χοµπελλινγ τηε
ΟΙΞ πλατφορµ ασ α µεχηανισµ φορ δελιϖερινγ συπεριορ ΡΟΙ το αδϖερτισερσ, ιτ ωιλλ
χοντινυε το χοµπετε αλονγσιδε χονϖεντιοναλ σεαρχη−βασεδ αδϖερτισινγ, ασ ωελλ ασ
οτηερ βεηαϖιουραλ ανδ οτηερ φορµσ οφ αδ πλαχεµεντ.

Ωε ασσυµε αδϖερτισερσ
ωιλλ αδοπτ αν ινιτιαλ
συχκ ιτ ανδ σεε
αππροαχη

Χονσυµερ αδοπτιον ρατεσ  Ασ εϖιδενχεδ βψ τηε πριϖαχψ δεβατε, τηε οπτ ιν/οπτ
ουτ ισσυε ισ µασσιϖελψ χοντεντιουσ. Το βε χονσερϖατιϖε, ανδ ρεφλεχτινγ τηε ϖερψ
διφφερεντ λεϖελσ οφ χονχερν ανδ ενγαγεµεντ ωιτη τηε πριϖαχψ ισσυε ιν διφφερεντ
ϕυρισδιχτιονσ, ουρ στανδαρδ Βασε Χασε ασσυµπτιον ισ τηατ ΙΣΠσ αδοπτ α ρανγε οφ
λαυνχη στρατεγιεσ, ωιτη εφφεχτιϖε αδοπτιον ρατεσ γροωινγ φροµ αν ινιτιαλ 50%
τοωαρδσ 70% ατ τηε πεακ. Ουρ Οπτιµιστιχ Χασε ασσυµπτιον ισ φορ ΙΣΠσ το λαυνχη
ον α πυρελψ οπτ ουτ βασισ, ωιτη 70% ινιτιαλ αδοπτιον ρισινγ οϖερ τιµε το 80%.

Τηε ωαψ οπτ ιν
αλτερνατιϖεσ αρε
πρεσεντεδ ωιλλ βε κεψ

Τηεσε ασσυµπτιονσ αρε βροαδλψ χονσιστεντ ωιτη τηε φινδινγσ οφ τηε Μαρχη 2008
Ηαρρισ πολλ, ρεπορτεδ ον 11 Απριλ, τηατ ινδιχατεδ τηατ 41% οφ ΥΣ αδυλτ Ιντερνετ υσερσ
(ανδ 49% οφ 18−31 ψεαρ−ολδσ) ωερε χοµφορταβλε ωιτη βεηαϖιουραλ ταργετινγ  α
φιγυρε τηατ ρισεσ το 55% ωηεν πριϖαχψ ανδ σεχυριτψ πολιχιεσ ωερε εξπλαινεδ.

Σοµε συππορτιϖε
πολλινγ δατα

Τηεψ αρε αλσο ωελλ συππορτεδ βψ Πηορµσ οων µαρκετ ρεσεαρχη, ωηιχη ρεϖεαλεδ
αχχεπτανχε ρεαχηινγ ιν εξχεσσ οφ 80%. Ωε αρε αδδιτιοναλλψ ρεασσυρεδ βψ τηε
ρεχεντ Ωεβωισε ∆ισχοϖερ προδυχτ λαυνχη, ωηερε τηε προσπεχτ οφ α τανγιβλε βενεφιτ
το τηε χονσυµερ βεψονδ ιµπροϖεδ αδϖερτισινγ σηουλδ υνδερπιν ηιγη χονσυµερ
αδοπτιον ρατεσ.
Οϖεραλλ αδοπτιον ρατεσ  τακινγ τηε προδυχτ οφ τηε αβοϖε ασσυµπτιονσ (65%−85%
ΙΣΠ σηαρε, τιµεσ 15% αδϖερτισερ αδοπτιον, τιµεσ 70% χονσυµερ αδοπτιον), ωε
αρριϖε ατ α γενεριχ ασσυµπτιον φορ µαρκετ αδοπτιον οφ αππροξιµατελψ 7% οφ ονλινε
αδϖερτισινγ σπενδ ιν εαχη µαρκετ βεινγ χαρριεδ ον τηε ΟΙΞ πλατφορµ ωιτηιν φιϖε
ψεαρσ. Τηε σλοπε οφ τηε Σ−Χυρϖεσ ιν εαχη χασε ισ αππαρεντ ιν τηε φολλοωινγ χηαρτσ.

Πηορµ: ΙΣΠ Σηαρε οφ Μαρκετ, βψ Θυαρτερ
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Σουρχε: Χοµπανψ, Ασταιρε Σεχυριτιεσ εστιµατεσ
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Πηορµ: Χονσυµερ Αδοπτιον Ρατε, βψ Θυαρτερ
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Πηορµ: Αδϖερτισερ Σηαρε οφ Μαρκετ, βψ Θυαρτερ
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Πηορµ: Οϖεραλλ Σηαρε οφ Μαρκετ, βψ Θυαρτερ
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Σουρχε: Χοµπανψ, Ασταιρε Σεχυριτιεσ εστιµατεσ

Λαυνχη χουντριεσ
Πηορµ αννουνχεδ τηε τιε−υπ ωιτη ΒΤ, ςιργιν Μεδια ανδ Χαρπηονε Ωαρεηουσε ον
14/2/08 ανδ, αφτερ αν ινιτιαλ φαϖουραβλε πρεσσ ρεσπονσε, ωασ σοον δεαλινγ ωιτη α
φιρεστορµ οφ ορχηεστρατεδ ϖιτριολ φροµ δισγρυντλεδ βλογγερσ, χοµπανιεσ ανδ σελφ−
στψλεδ πριϖαχψ χαµπαιγνερσ. Φιφτεεν µοντησ λατερ, τηε χοµπανψ ισ ατ λαστ ον τηε
βρινκ οφ ΒΤσ χοµµερχιαλ λαυνχη. Τηισ ηιγηλιγητσ τηε χοντροϖερσιαλ νατυρε οφ
Πηορµσ οφφερινγ, ιν σοµε εψεσ, ανδ τηε ηαζαρδσ οφ φορεχαστινγ τηε τιµινγ οφ ανψ
φυτυρε µαρκετ λαυνχηεσ.
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∆εταιλεδ εστιµατεσ φορ τεν χουντριεσ
Ηοωεϖερ, ωε δο φορεχαστ τηισ: ουρ Βασε Χασε ασσυµπτιον ηασ τηε ΥΚ ανδ Σουτη
Κορεα βοτη γοινγ χοµµερχιαλ δυρινγ Θ4/09; ϑαπαν ανδ Βραζιλ ιν Θ2/10 ανδ Θ1/10;
Φρανχε ανδ Γερµανψ ιν Θ3/10, ανδ Ιταλψ, Σπαιν, τηε ΥΣΑ ανδ Χαναδα αλλ ιν
Θ4/10. Ουρ Οπτιµιστιχ σχεναριο βρινγσ µανψ οφ τηεσε δατεσ φορωαρδ βψ ονε
θυαρτερ. Ουρ Πεσσιµιστιχ σχεναριο ασσυµεσ ονλψ τηε ΥΚ ανδ ΥΣΑ λαυνχη.
Ιν αλλ χασε, ωε ασσυµε τηατ τηε φιρστ φεω µαρκετσ το λαυνχη  τηε ΥΚ ανδ Σουτη
Κορεα  ρεπρεσεντ τεστ µαρκετσ, βοτη φορ προϖινγ τηε ΟΙΞ πλατφορµ, ανδ φορ τεστινγ
ανδ προϖινγ αδϖερτισερσ ωιλλινγνεσσ το δεϖοτε σιγνιφιχαντ σηαρε οφ τηειρ ονλινε
σπενδινγ το α νεω συππλιερ. Αχχορδινγλψ, τηε ρατε οφ ραµπ−υπ ιν αδϖερτισινγ σπενδ
ανδ τηερεφορε αλσο ιν ρεϖενυεσ ισ ασσυµεδ το βε σλοωερ ιν τηεσε τωο µαρκετσ.

Τηε ΥΚ ανδ ΥΣ αρε
ασσυµεδ το βε τεστ
µαρκετσ, ωιτη σλοωερ
ρατεσ οφ ρεϖενυε ραµπ−
υπ

Εχονοµιχσ οφ τηε ΟΙΞ πλατφορµ
Φορ οβϖιουσ ρεασονσ οφ χοµµερχιαλ χονφιδεντιαλιτψ, τηισ ισ αν αρεα ωηερε
µαναγεµεντ κεεπσ ιτσ χαρδσ χλοσεστ το ιτσ χηεστ. Αγαιν, ωε ηαϖε το µακε σοµε
σορτ οφ ιντελλιγεντ ασσυµπτιονσ. Ωε δο νοτ ϖαρψ τηεσε αχχορδινγ το τηε διφφερεντ
ηιγη, µεδιυµ ανδ λοω σχεναριοσ, ηοωεϖερ, ασ τηισ ωουλδ ιντροδυχε α γρεατερ λεϖελ
οφ χοµπλεξιτψ το τηε µοδελ τηαν ισ υσεφυλ. Ινστεαδ, ωε υσε τηε σχεναριο οπτιονσ το
τεστ τηε σενσιτιϖιτψ οφ τηε µοδελ το διφφερεντ ασσυµπτιονσ  ασ ωε δισχυσσ βελοω.

Αδϖερτισινγ σπενδ
Ωε τακε ασ α γιϖεν τηε χυρρεντ λεϖελσ οφ ονλινε αδϖερτισινγ σπενδ ιν εαχη µαρκετ,
δεριϖεδ φροµ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε µαρκετ ρεσεαρχη σουρχεσ. Φορ εξαµπλε, αχχορδινγ
το α ρεπορτ βψ Ζενιτη Μεδια, τηε ΥΚ µαρκετ φορ ον−λινε αδϖερτισινγ σπενδ ιν τηε ΥΚ
αµουντεδ το ΥΣ∃5.8 βιλλιον ιν 2008, ΥΣ∃1.6βν φορ Σουτη Κορεα, ΥΣ∃19.5βν φορ
τηε ΥΣ ανδ ΥΣ∃6.0βν φορ ϑαπαν.

Ονλινε αδϖερτισινγ
αλρεαδψ χλοσε το 10% οφ
αλλ αδϖερτισινγ σπενδ

Τηεσε εστιµατεσ εθυατε το αρουνδ ΥΣ∃13 περ υσερ περ µοντη ιν τηε ΥΚ  τηε
ηιγηεστ λεϖελσ οφ περ χαπιτα σπενδινγ ιν τηε ωορλδ  ωηερεασ τηε ΥΣ περ υσερ
φιγυρε ισ χλοσε το ΥΣ∃7. Τηε χοµπαραβλε φιγυρε φορ Γερµανψ ισ αρουνδ ΥΣ∃6.75,
ανδ φορ αλλ οτηερ µοδελλεδ χουντριεσ λεσσ τηαν ΥΣ∃5.00, ρεφλεχτινγ α ηοστ οφ φαχτορσ
ρελατινγ το τηε λοωερ ανδ σλοωερ αδοπτιον οφ ε−χοµµερχε ιν τηεσε χουντριεσ.
Αϖεραγεδ οϖερ τηε τεν µοδελλεδ χουντριεσ, ουρ ασσυµπτιονσ φορ ονλινε αδ
σπενδινγ εµεργε ατ α φραχτιον οϖερ ΥΣ∃6.00 περ Ιντερνετ υσερ περ µοντη.
Ωε ασσυµε τηισ αµουντ γροωσ ον αν αννυαλ βασισ, ρεφλεχτινγ τηε σεχυλαρ σηιφτ
τοωαρδσ ονλινε µαρκετινγ  φορ ωηιχη τηε ΟΙΞ πλατφορµ ισ αν οβϖιουσ χαταλψστ. Ουρ
Βασε Χασε σχεναριο ασσυµεσ τηατ περ Ιντερνετ υσερ σπενδινγ ρισεσ ατ 5% περ
αννυµ. Τηε βλενδεδ εστιµατε φορ περ υσερ σπενδινγ εµεργεσ ατ α φραχτιον οϖερ
ΥΣ∃9.00 περ µοντη βψ τηε ενδ οφ τηε φιϖε ψεαρ φορεχαστ περιοδ.

Ονλινε αδϖερτισινγ
εστιµατεδ το βε τηε
φαστεστ γροωινγ φορµ οφ
αδϖερτισινγ

Πηορµσ σηαρε οφ σπενδ: γροσσ ρεϖενυεσ, νετ ρεϖενυεσ & γροσσ προφιτ
Ωε ωουλδ εξπεχτ τηατ τηισ ρεπρεσεντσ ονε οφ Πηορµσ µοστ χλοσελψ γυαρδεδ
χοµµερχιαλ σεχρετσ, ανδ ουρ γυεσσ οφ αν εφφεχτιϖε 30% τακε ισ ϕυστ τηατ  α
γυεσσ, αλβειτ α γυεσσ βασεδ ον ρεασοναβλε ασσυµπτιονσ.
Ιν φαχτ, ωε υνδερστανδ τηατ Πηορµ ωιλλ βε χαρρψινγ ουτ τηε εντιρε βιλλινγ ανδ
χολλεχτιον φυνχτιον φορ τηε ΟΙΞ πλατφορµ, ηαϖινγ ινϖεστεδ ιν ανδ δεϖελοπεδ ιτσ οων
Οραχλε−βασεδ βιλλινγ ενγινε. Ιν πραχτιχε, Πηορµ ωιλλ ινϖοιχε τηε αδϖερτισερσ ανδ
χολλεχτ τηε µονεψ (ωε ασσυµε ον νορµαλ 30−δαψ παψµεντ τερµσ). Ασ ωε
υνδερστανδ τηε φορµατ οφ Πηορµσ Π&Λ, τηισ ωιλλ ρεπρεσεντ Πηορµσ γροσσ

Φροµ γροσσ ρεϖενυεσ
το νετ ρεϖενυεσ
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ρεϖενυεσ. Πηορµ ωιλλ τηεν παψ αωαψ τηε πυβλισηερσ σηαρε  ωε εστιµατε ατ 40%
οφ γροσσ ινχοµε. Τηε ρεµαινινγ 60% ωιλλ ρεπρεσεντ Πηορµσ νετ ρεϖενυεσ, το βε
σπλιτ βετωεεν τηε ΙΣΠ ανδ Πηορµ.
Βψ τηε νατυρε οφ τηινγσ, ατ τηισ σταγε ουρ ασσυµπτιον οφ α 40% παψαωαψ το τηε
πυβλισηερσ ισ αν αλµοστ ινεστιµαβλε αµουντ  ωε συσπεχτ τηατ εϖεν Πηορµ ηασ
ονλψ παρτιαλ κνοωλεδγε οφ ηοω τηε δψναµιχσ ωιλλ ωορκ τηρουγη. Ον τηε ονε ηανδ,
ινδιϖιδυαλ αδσ ωιλλ βε πλαχεδ ωιτη ινχρεασεδ αχχυραχψ, ανδ τηερεφορε σηουλδ
χοµµανδ ινδιϖιδυαλλψ ηιγηερ πριχεσ; ατ τηε σαµε τιµε, α ϖαστλψ λαργερ θυαντιτψ οφ
ρεαλ εστατε ωιλλ βεχοµε αϖαιλαβλε, τηεορετιχαλλψ δριϖινγ πλαχεµεντ χοστσ δοων. Ιν
τηε µεαντιµε, τηε ΟΙΞ ωιλλ βε χοµπετινγ αγαινστ εσταβλισηεδ φορµσ οφ αδ
πλαχεµεντ.

Υνπρεδιχταβλε
εχονοµιχσ

Ιν τηε αβσενχε οφ βεττερ υνδερστανδινγ ορ κνοωλεδγε, ωε µακε α στανδαρδ
ωορκινγ ασσυµπτιον  ναµελψ, τηατ εαχη αδϖερτισινγ δολλαρ ισ εφφεχτιϖελψ σπλιτ
αχχορδινγ το ουρ σενσε οφ ρελατιϖε ϖαλυε χοντριβυτιον. Τηυσ, τηε πυβλισηερ ρεταινσ
τηε λαργεστ σηαρε ατ 40 χεντσ, ωιτη τηε ρεµαινινγ 60 χεντσ βεινγ σπλιτ εθυαλλψ (ανδ
εϖεντυαλλψ, αφτερ αν ινιτιαλ πηασε−ιν περιοδ) βετωεεν τηε ΙΣΠ ανδ Πηορµ. Ον τηε
βασισ οφ γροσσ ρεϖενυεσ, τηισ ψιελδσ α µατυρε γροσσ µαργιν φορ Πηορµ οφ 30% (30
χεντσ ασ α περχενταγε οφ 100 χεντσ). Ον τηε βασισ οφ νετ ρεϖενυεσ, τηισ ψιελδσ α
µατυρε γροσσ µαργιν φορ Πηορµ οφ 50% (30 χεντσ ασ α περχενταγε οφ 60 χεντσ).
Ουρ Βασε Χασε εστιµατε οφ Πηορµσ γροσσ ρεϖενυεσ αρε σετ ουτ ιν τηε ταβλε
βελοω: ασ χαν βε σεεν, ωε εστιµατε γροσσ ρεϖενυεσ ιν 2012 οφ σοµε ΥΣ∃1.764
βιλλιον (τηισ χοµπαρεσ ωιτη ΥΣ∃21.8 βιλλιον οφ ρεϖενυεσ ρεπορτεδ βψ Γοογλε φορ
2008), ανδ οφ ΥΣ∃545µ φορ τηε ΥΚ ανδ Σουτη Κορεα αλονε.

Πηορµ: Ρεϖενυεσ, βψ Μαρκετ
Ψεαρ το ∆εχ
(ΥΣ∃000)

2008Ε

2009Ε

2010Ε

2011Ε

2012Ε

Σηαρε

ΥΚ

0.0

2.7

64.2

208.7

450.3

26%

ΥΣΑ

0.0

0.0

3.5

164.8

582.1

33%

Χαναδα

0.0

0.0

0.2

7.9

28.0

2%

Σουτη Κορεα

0.0

0.5

12.9

43.4

94.9

5%

ϑαπαν

0.0

0.0

21.8

96.0

267.9

15%

Βραζιλ

0.0

0.0

11.5

44.4

109.6

6%

Φρανχε

0.0

0.0

4.3

24.5

75.9

4%

Γερµανψ

0.0

0.0

7.7

43.4

134.6

8%

Ιταλψ

0.0

0.0

0.3

3.2

10.6

1%

Σπαιν

0.0

0.0

0.2

3.0

9.9

1%

Τοταλ

0.0

3.2

126.6

639.2

1,763.8

100%

ΕΒΙΤ∆Α

(50.1)

(47.5)

(41.2)

Μαργιν

νµ

νµ

νµ

67.8

399.3

10.6%

22.6%

Σουρχε: Χοµπανψ, Ασταιρε Σεχυριτιεσ εστιµατεσ

Τηε ΙΣΠσ πορτιον οφ τηεσε ρεχειπτσ  ωε εστιµατε 50% ιν τηε λονγερ τερµ  ωιλλ βε
χουντεδ ασ Πηορµσ διρεχτ χοστσ, λεαϖινγ α 50% γροσσ µαργιν φορ Πηορµ,
εθυιϖαλεντ το αρουνδ 30% οφ τηε οριγιναλ γροσσ ρεϖενυεσ.
ΣΓ&Α Χοστσ ανδ Οπερατινγ Μαργινσ  Ατ τηε οπερατινγ λεϖελ, ωε ασσυµε
αρουνδ 40 σοφτωαρε ανδ οτηερ τεχηνιχαλ συππορτ ενγινεερσ αρε ρεθυιρεδ το συππορτ
τηε λαυνχη οφ σερϖιχε ιν εαχη χουντρψ ανδ το χαρρψ ουτ ονγοινγ χυστοµερ−σπεχιφιχ
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δεϖελοπµεντ ωορκ, φαλλινγ το 20 φορ τηε λατερ χουντριεσ. Ωιτη αν αλλοωανχε φορ
χορπορατε οϖερηεαδ, ϖαρψινγ ωιτη τηε ρατε οφ αδοπτιον οφ τηε ΟΙΞ πλατφορµ, Βασε
Χασε εστιµατεσ ΕΒΙΤ∆Α βρεακεϖεν ιν Η1 2011, ανδ µαργινσ οφ 23% ιν 2012.
Τηερε σηουλδ βε νο ωορκινγ χαπιταλ ισσυε, ασ Πηορµ ισ λικελψ το παψ ουτ το τηε ΙΣΠ
ονλψ ονχε τηε αδϖερτισερσ ηαϖε σεττλεδ τηειρ ινϖοιχε, ανδ Πηορµ ηασ χαρριεδ ουτ
ωηατεϖερ ρεχονχιλιατιον προχεσσ ισ νεχεσσαρψ.
Ον τηε βασισ οφ ουρ 10−χουντρψ µοδελ, ωε ασσυµε Πηορµ ρεµαινσ χαση νεγατιϖε
υντιλ 2011, ανδ ωε ασσυµε τηατ, εϖεν ωιτη α µοδιχυµ οφ δεβτ ασ ωελλ ασ ϕοιντ−
ϖεντυρινγ ωιτη λοχαλ ΙΣΠσ ιν χερταιν µαρκετσ, τηε χοµπανψ µαψ σεεκ αδδιτιοναλ
εθυιτψ ιν τηε νεξτ 12−18 µοντησ, ασ αδδιτιοναλ χουντριεσ αρε σιγνεδ υπ.

Φυρτηερ φυνδινγ το
χοµε

Χονσενσυσ εστιµατεσ τενδ ονλψ το µοδελ τηε ΥΚ ανδ Σουτη Κορεα, ον τηε βασισ
τηατ τηεσε αρε τηε ονλψ χουντριεσ φορµαλλψ το ηαϖε σιγνεδ υπ φορ τηε ΟΙΞ πλατφορµ.
Το µψ µινδ, τηισ ισ ακιν το ϖαλυινγ αν οιλ προσπεχτορ ανδ δισαλλοωινγ ανψτηινγ οτηερ
τηαν Π2 ρεσερϖεσ  τηε φαχτ ισ τηατ Πηορµσ βυσινεσσ µοδελ ανδ Κεντ Ερτυγρυλσ
αµβιτιονσ αρε γεαρεδ τοωαρδσ α σιγνιφιχαντ αδοπτιον οφ τηε ΟΙΞ τεχηνολογψ αχροσσ
µυλτιπλε τερριτοριεσ. Ιφ ιτ ισ προϖεν ιν τηε ΥΚ ανδ Σουτη Κορεα, ιτ ισ αλµοστ βουνδ το
βε αδοπτεδ ιν µανψ οτηερ χουντριεσ ασ ωελλ  τηε ονλψ ισσυε ισ τηε ρατε ανδ εξτεντ
οφ αδοπτιον, ανδ ον ωηατ χοµµερχιαλ τερµσ.

Αππλεσ ανδ ορανγεσ

Ηοωεϖερ, φορ τηε σακε οφ χοµπαρισον, ωε αλσο ινχλυδε ουρ στανδ−αλονε ΥΚ & Σουτη
Κορεα εστιµατεσ, ωιτη χονσενσυσ νυµβερσ αλονγσιδε. Υνσυρπρισινγλψ, ασ ωε αρε
σλιγητλψ µορε χαυτιουσ ιν ουρ ρατε οφ τακε−υπ βψ τηε ϖαριουσ χονστιτυενχιεσ, ανδ ασ
ωε µαινταιν τηε φυλλ λοαδινγ οφ δεϖελοπµεντ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη αδδιτιοναλ
τερριτοριεσ, ουρ εστιµατεσ εµεργε σοµεωηατ µορε χονσερϖατιϖε. Ηοωεϖερ, εϖεν ον
τηισ βασισ, ουρ εστιµατεσ δελιϖερ αν ΝΠς, δισχουντεδ ατ 25%, οφ ≤10 περ σηαρε.

Ασταιρε ΥΚ & Κορεα Εστιµατεσ ϖσ. Χονσενσυσ
Ασταιρε
2009Ε

2010Ε

Χονσε
2011Ε

2011

2011

2011

Μιρ

Εϖο

Χαν

Φινανχιαλ Ασσυµπτιονσ:
Τοταλ Γροσσ Ρεϖενυεσ

3

77

252

451

539

ν/αϖ

Νετ Ρεϖενυεσ

2

46

151

271

ν/αϖ

192

60.0%

60.0%

60.0%

60.0%

ν/αϖ

ν/αϖ

% οφ γροσσ
ΙΣΠ σηαρε
% οφ νετ
Γροσσ προφιτ
% οφ γροσσ

(1)

(30)

(89)

(149)

ν/αϖ

(42.0%)

(39.1%)

(35.2%)

(33.0%)

(96)

ν/αϖ

ν/αϖ

1

16

63

122

129

96

18.0%

20.9%

24.8%

27.0%

24.0%

ν/αϖ

ΕΒΙΤ∆Α

(45)

% οφ γροσσ

νµ

(35)

8

85

99

70

(46.1%)

3.3%

18.8%

18.4%

ν/αϖ

Οπερατιοναλ Ασσυµπτιονσ:
Χονσυµερ αδοπτιον

50%

60%

69%

60%

ν/αϖ

70%

Πυβλισηερ αδοπτιον

1%

3%

7%

12%

ν/αϖ

16%

Πυβλισηερ

40%

40%

40%

40%

40%

40%

ΙΣΠ

42%

39%

35%

33%

36%

30%

ΟΙΞ

18%

21%

25%

27%

24%

30%

Ρεϖενυε−σηαρε

Σουρχε: Ασταιρε Σεχυριτιεσ εστιµατεσ, Μιραβαυδ, Εϖολυτιον Σεχυριτιεσ, Χαναχχορδ
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ςαλυατιον
Τηερε αρε τωο αππροαχηεσ το ϖαλυατιον  ονε βασεδ ον στρατεγιχ ϖαλυε το α
ποτεντιαλ βιδδερ, τηε οτηερ βασεδ ον χοντινυινγ στανδ−αλονε οπερατιονσ. Ωε ωιλλ νοτ
αττεµπτ τηε φορµερ, αλτηουγη δο οφφερ τηε φολλοωινγ ταβλε οφ ρεχεντ ρελεϖαντ τακε−ουτ
ϖαλυεσ. Ωε αλσο νοτε τηε πυβλιχλψ στατεδ ιντεντιον οφ Μιχροσοφτ το δεριϖε 25% οφ ιτσ
ρεϖενυεσ φροµ αδϖερτισινγ.

Χλεαρ στρατεγιχ ϖαλυε
ποτεντιαλ, ωιτη
εσταβλισηεδ πλαψερσ
χηαλλενγεδ βψ
ρεγυλατορψ χηανγεσ

∆ιγιταλ Αδϖερτισινγ Μ&Α, 2007
Αχθυισιτιον

Βυψερ

∆ατε

ςαλυε

∆ιγιτασ

Πυβλιχισ

ϑανυαρψ

∃1.3 βιλλιον

Αδσχαπε

Γοογλε

Φεβρυαρψ

∃23 µιλλιον

Ιντερπυβλιχ

Απριλ

Υνδισχλοσεδ

∆ουβλεΧλιχκ

Γοογλε

Απριλ

∃3.1 βιλλιον

Ριγητ Μεδια

Ψαηοο

Απριλ

∃680 µιλλιον

ΩΠΠ

Μαψ

∃649 µιλλιον

Μιχροσοφτ

Μαψ

∃6.0 βιλλιον

ΑΟΛ

ϑυλψ

∃275 µιλλιον

Ρεπρισε Μεδια

24/7 Ρεαλ Μεδια
αΘυαντιϖε
ΤΑΧΟ∆Α
Τοταλ

∃12.027 βιλλιον−

Σουρχε: Χοµπιλεδ βψ Ονλινε Μεδια ∆αιλψ

Ασ δισχυσσεδ αβοϖε, ωε εµπλοψ α µυλτι−σχεναριο φορεχαστινγ αππροαχη το Πηορµ,
το ρεφλεχτ τηε προφουνδ υνχερταιντιεσ ινηερεντ ωιτηιν τηε βυσινεσσ. Τηισ εναβλεσ α
ηιγηλψ γρανυλαρ αππροαχη το ϖαλυατιον.
Ουρ Βασε Χασε φορεχαστσ ασσυµε τηατ Πηορµ λαυνχηεσ σερϖιχε ιν τεν χουντριεσ
ωιτηιν τωο ψεαρσ, τηατ ιτ χαπτυρεσ αν αϖεραγε 7% οφ ονλινε αδϖερτισινγ σπενδ,
γενερατινγ γροσσ ρεϖενυεσ οφ σοµε ΥΣ∃1.8 βιλλιον ιν 2012. Ωε ασσιγν α 45%
προβαβιλιτψ το τηισ ουτχοµε.
Ουρ Οπτιµιστιχ Χασε φορεχαστσ ασσυµε ηιγηερ λεϖελσ οφ αδοπτιον ωιτηιν ινδιϖιδυαλ
µαρκετσ, ωιτη Πηορµ χαπτυρινγ 13% οφ ονλινε αδϖερτισινγ σπενδ βψ 2012,
γενερατινγ ΥΣ∃3.8 βιλλιον οφ ρεϖενυεσ ιν 2012. Ωε ασσιγν α 10% προβαβιλιτψ το τηισ
σχεναριο.
Ουρ Πεσσιµιστιχ Χασε φορεχαστσ ασσυµε λοωερ λεϖελσ οφ αδοπτιον ωιτηιν ινδιϖιδυαλ
µαρκετσ, ωιτη Πηορµ χαπτυρινγ α µερε 3% οφ ονλινε αδϖερτισινγ σπενδ, γενερατινγ
ΥΣ∃463µ οφ γροσσ ρεϖενυεσ ιν 2012, ανδ γενερατινγ αν ΝΠς οφ ονλψ ≤1.50 περ
σηαρε. Ωε ασσιγν α 45% προβαβιλιτψ το τηισ σχεναριο.
Ον α προβαβιλιτψ−αδϕυστεδ βασισ, ανδ δισχουντινγ ατ 25%, ωε αρριϖε ατ αν ΝΠς περ
σηαρε οφ ≤27.
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Πηορµ: Π&Λ Εστιµατεσ
Ψεαρ το ∆εχεµβερ

2006

2007

2008Ε

2009Ε

2010Ε

2011Ε

Γρουπ ρεϖενυε
% ινχ

0
νµ

0
νµ

0
νµ

3,189
#∆Ις/0!

126,564
3868.3%

639,150
405.0%

Γροσσ Προφιτ

869

(294)

0

574

26,690

158,990

(ΥΣ∃000)

Γροσσ Μαργιν
ΣΓ&Α
% οφ Σαλεσ
ΕΒΙΤ
ΕΒΙΤ Μαργιν
Νετ ιντερεστ
Πρε−ταξ Προφιτσ
Ταξ
Νετ ρεσυλτ
Νετ Μαργιν
ΕΒΙΤ∆Α
ΕΒΙΤ∆Α Μαργιν
Νετ (∆εβτ)/Χαση ατ ψ/ε
Νο. οφ σηαρεσ, διλυτεδ
ΕΠΣ, διλυτεδ (π)
∆ιϖιδενδ (π)

νµ
(12,470)

νµ
(32,535)

νµ
(11,601)
νµ

νµ
(32,829)
νµ

66
(11,535)

680
(32,149)

(13)

(4)

(11,548)

(32,153)

νµ
(11,601)

νµ

νµ
(50,140)
νµ
(50,140)
νµ
992
(49,148)
0
(49,148)
νµ

18.0%

21.1%

24.9%

(48,103)

(68,061)

(92,389)

1508.2%

53.8%

14.5%

(47,529)
−

(41,372)
−32.7%

66,601
10.4%

1,291
(46,237)
0
(46,237)
−

(32,628)

(50,148)

νµ

#∆Ις/0!

#∆Ις/0!

−

3,754

16,537

30,109

7,288

10.2

18.8

17.4

15.7

(113.00)

(171.25)

0.00

0.00

(146.06)

(47,512)

(149.42)

437
(40,934)
0

(2,258)
64,342
(18,016)

(40,934)

46,327

−32.3%

7.2%

(41,167)

67,769

−32.5%

10.6%

(37,641)

(10,027)

17.2
(123.21)

17.2
139.44

0.00

0.00

0.00

0.00

Σουρχε: Χοµπανψ, Ασταιρε Σεχυριτιεσ εστιµατεσ

Πηορµ: Βαλανχε Σηεετ Εστιµατεσ
Ψεαρ το ∆εχεµβερ
(ΥΣ∃000)

2006

2007

2008Ε

2009Ε

2010Ε

2011Ε

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Προπ. Πλαντ&Εθυιπµεντ

129

661

35

50

985

4,929

Τοταλ Φιξεδ Ασσετσ

129

661

35

50

985

4,929

0

0

0

0

0

0

Γοοδωιλλ
Ινϖεστµεντσ

Στοχκσ
∆εβτορσ

594

1,350

1,350

1,654

13,417

62,288

Χαση

3,805

16,558

30,129

7,309

−37,620

−10,007

Τοταλ Χυρρεντ Ασσετσ

4,399

17,908

31,480

8,963

−24,203

52,282

ΤΟΤΑΛ ΑΣΣΕΤΣ

4,527

18,569

31,514

9,013

−23,218

57,211

Εθυιτψ

18,737

53,903

118,543

142,543

142,543

142,543

Ρεταινεδ Εαρνινγσ

(15,512)

(38,798)

(87,946)

(134,183)

(175,117)

(128,791)

3,224

15,106

30,598

8,360

−32,574

13,753

Λονγ−τερµ δεβτ &

36

401

401

401

401

401

Νον−χυρρεντ λιαβιλιτιεσ

36

401

401

401

401

401

Σηορτ−τερµ δεβτ

39

15

15

15

15

15

Τραδε Χρεδιτορσ

1,228

3,047

500

236

8,939

43,042

Χυρρεντ λιαβιλιτιεσ

1,267

3,062

515

251

8,954

43,057

ΤΟΤΑΛ ΛΙΑΒΙΛΙΤΙΕΣ

4,527

18,569

31,514

9,013

−23,218

57,211

Σηαρεηολδερσ∋ Εθυιτψ

Σουρχε: Χοµπανψ, Ασταιρε Σεχυριτιεσ εστιµατεσ
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Πηορµ: Χασηφλοω Εστιµατεσ
Ψεαρ το ∆εχ

2006

2007

2008Ε

2009Ε

2010Ε

2011Ε

(11,601)
226

(32,829)
202

(50,140)
(8)

(47,529)
17

(41,372)
204

66,601
1,169

(ΥΣ∃000)

ΕΒΙΤ
∆επρεχιατιον
Αµορτισατιον

0

0

Χηανγε ιν ωορκινγ

1,552

1,544

Χασηφλοω φροµ

(9,823)

(31,083)

0

0

0

(29)

(568)

(3,059)

(14,769)

(50,177)

(48,080)

(44,227)

53,001

Ιντερεστ παιδ

66

992

1,291

437

(2,258)

Ταξ Παιδ

(13)

(4)

0

0

0

(18,016)

∆ιϖιδενδσ

0

0

0

0

0

Χαπεξ
Ινϖεστµεντσ &

(175)

(722)

0

Χασηφλοω φροµ

(8,411)

Νεω εθυιτψ

11,690

Ινχρεασε ιν (δεβτ)/χαση

680

0

3,279

0
(22,262)
0
(22,262)

(100)
0

(32)
0

(49,285)

(46,821)

64,640

24,000

15,355

(22,821)

(1,139)
0
(44,928)
0
(44,928)

0
(5,113)
0
27,613
0
27,613

Σουρχε: Χοµπανψ, Ασταιρε Σεχυριτιεσ εστιµατεσ
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Ρεχοµµενδατιον Τραχκερ
ΠΗΡΜ.Λ

Ρεχ

Πριχε ατ Ρεχ. (π)

Πριχε ατ χλοσε (π)

% Χηανγε
ιν Πριχε

15 ϑυν 2009
15 ϑυνε 2009

548

ΒΥΨ

548

−−−

Ταργετ Πριχε
(π)
2000

Ταργετ Πριχε
∆ατε
ϑυνε 2010

Σηαρε Πριχε Περφορµανχε  ΠΗΡΜ.Λ ΥΚ ΦΤΣΕ Αλλ−Σηαρε (ρεβασεδ)
120
110
100
90
80
70
60
50
40

ΠΗΡΜ..Λ Ρεβασεδ

30

ΦΤΣΕ ΑΙΜ Αλλ−Σηαρε Ρεβασεδ

20
12 ϑυν 09

12 Μαψ 09

12 Απρ 09

12 Μαρ 09

12 Φεβ 09

12 ϑαν 09

12 ∆εχ 08

12 Νοϖ 08

12 Οχτ 08

12 Σεπ 08

12 Αυγ 08

12 ϑυλ 08

12 ϑυν 08

10

Σουρχε: Προθυοτε Ιντερνατιοναλ
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Χονταχτσ
Μαναγινγ ∆ιρεχτορ

Λινδσαψ Μαιρ

+44 (0)20 7448 4412

λµαιρ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Εθυιτιεσ
Ηεαδ οφ Εθυιτιεσ

Μιχηαελ Αρµιταγε

+44 (0)20 7448 9729

µαρµιταγε≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Λεισυρε

Μαρκ Βρυµβψ

+44 (0)20 7448 4436

µβρυµβψ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Μινινγ

Σηαµιµ Μανσοορ

+44 (0)20 7448 4463

σµανσοορ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Οιλ & Γασ

Χραιγ Ηοωιε

+44 (0)20 7448 4432

χηοωιε≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Πηαρµαχευτιχαλσ & Βιοτεχηνολογψ

Μιχκ Χοοπερ Πη∆

+44 (0)20 7448 4494

µχοοπερ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Συππορτ Σερϖιχεσ

Ανδψ Σµιτη

+44 (0)20 7448 4496

ασµιτη≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Τεχηνολογψ & Σοφτωαρε

Παυλ Μορλανδ

+44 (0)20 7448 9740

πµορλανδ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Τελεχοµσ

Μιχηαελ Αρµιταγε

+44 (0)20 7448 9729

µαρµιταγε≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Τρανσπορτ

∆ουγλασ ΜχΝειλλ

+44 (0)20 7448 4491

δµχνειλλ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Εδιτορ

Μαρτιν ∆εαρψ

+44 (0)20 7448 4441

µδεαρψ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Σαλεσ & Τραδινγ

Πιππα Βιρτσ

+44 (0)20 7448 4464

πβιρτσ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Ριχηαρδ Εαρτηροωλ

Χορπορατε Βροκινγ

+44 (0)20 7448 4758

ρεαρτηροωλ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

∆εβοραη Φιννεγαν +44 (0)20 7448 4472

δφιννεγαν≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Στεπηεν Φροηλιχη

+44 (0)20 7012 8831

σφροηλιχη≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Ραχηελ ϑαχκσον

+44 (0)20 7448 4430

ρϕαχκσον≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Νιχηολασ Περιν

+44 (0)20 7448 4456

νπεριν≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Βοβ Πουντνεψ

+44 (0)20 7448 4434

βπουντνεψ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Ωιλλ Ρογερσ

+44 (0)20 7448 4451

ωρογερσ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

ϑερρψ Κεεν

+44 (0)20 7448 4492

ϕκεεν≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

Ματτηεω Μαρχηαντ +44 (0)20 7448 4498

µµαρχηαντ≅ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ

∆ισχλαιµερ
Τηισ δοχυµεντ ισ προϖιδεδ σολελψ το εναβλε χλιεντσ το µακε τηειρ οων ινϖεστµεντ δεχισιονσ. Ιτ µαψ τηερεφορε νοτ βε συιταβλε φορ αλλ ρεχιπιεντσ ανδ δοεσ νοτ χονστιτυτε α
περσοναλ ρεχοµµενδατιον το ινϖεστ. Ιτ δοεσ νοτ χονστιτυτε αν οφφερ ορ σολιχιτατιον το βυψ ορ σελλ σεχυριτιεσ ορ ινστρυµεντσ οφ ανψ κινδ. Ιφ ψου ηαϖε ανψ δουβτσ αβουτ τηε
συιταβιλιτψ οφ τηισ σερϖιχε, ψου σηουλδ σεεκ αδϖιχε φροµ ψουρ ινϖεστµεντ αδϖισερ. Τηισ δοχυµεντ ισ προδυχεδ ιν αχχορδανχε ωιτη ΥΚ λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ. Ιτ ισ νοτ ιντενδεδ
φορ ανψ περσον ωηοσε νατιοναλιτψ ορ ρεσιδεντιαλ χιρχυµστανχεσ µαψ ρενδερ ιτσ ρεχειπτ υνλαωφυλ.
Τηε παστ ισ νοτ νεχεσσαριλψ α γυιδε το φυτυρε περφορµανχε. Τηε ϖαλυε οφ σηαρεσ ανδ τηε ινχοµε αρισινγ φροµ τηεµ χαν φαλλ ασ ωελλ ασ ρισε ανδ ινϖεστορσ µαψ γετ βαχκ λεσσ
τηαν τηεψ οριγιναλλψ ινϖεστεδ. Τηε ινφορµατιον χονταινεδ ιν τηισ δοχυµεντ ηασ βεεν οβταινεδ φροµ σουρχεσ ωηιχη τηε Ασταιρε Γρουπ βελιεϖεσ το βε ρελιαβλε. Τηε Χοµπανψ
δοεσ νοτ ωαρραντ τηατ συχη ινφορµατιον ισ αχχυρατε ορ χοµπλετε. Αλλ εστιµατεσ ανδ προσπεχτιϖε φιγυρεσ θυοτεδ ιν τηισ ρεπορτ αρε φορεχαστσ ανδ νοτ γυαραντεεδ. Οπινιονσ
ινχλυδεδ ιν τηισ ρεπορτ ρεφλεχτ τηε Χοµπανψσ ϕυδγεµεντ ατ τηε δατε οφ πυβλιχατιον ανδ αρε συβϕεχτ το χηανγε ωιτηουτ νοτιχε. Ιφ τηε ινϖεστµεντ(σ) µεντιονεδ ιν τηισ ρεπορτ αρε
δενοµινατεδ ιν α χυρρενχψ διφφερεντ φροµ τηε χυρρενχψ οφ τηε χουντρψ ιν ωηιχη τηε ρεχιπιεντ ισ α ρεσιδεντ, τηε ρεχιπιεντ σηουλδ βε αωαρε τηατ φλυχτυατιονσ ιν εξχηανγε ρατεσ
µαψ ηαϖε αν αδϖερσε εφφεχτ ον τηε ϖαλυε οφ τηε ινϖεστµεντ(σ). Τηε λιστινγ ρεθυιρεµεντσ φορ σεχυριτιεσ λιστεδ ον ΑΙΜ ορ ΠΛΥΣ µαρκετσ αρε λεσσ δεµανδινγ, αλσο τραδινγ ιν
τηεµ µαψ βε λεσσ λιθυιδ τηαν µαιν µαρκετσ.
Τηε Γρουπ ανδ/ορ ιτσ οφφιχερσ, ασσοχιατεδ εντιτιεσ ορ χλιεντσ µαψ ηαϖε α ποσιτιον, ορ οτηερ µατεριαλ ιντερεστ, ιν ανψ σεχυριτιεσ µεντιονεδ ιν τηισ ρεπορτ. Τηε Ασταιρε Γρουπ
δοεσ νοτ προϖιδε ρεχοµµενδατιονσ ον σεχυριτιεσ οφ φιρµσ ωιτη ωηιχη ιτ ηασ α χορπορατε ρελατιονσηιπ. Μορε ινφορµατιον αβουτ ουρ µαναγεµεντ οφ Χονφλιχτσ οφ Ιντερεστ χαν βε
φουνδ ατ ωωω.ασταιρεσεχυριτιεσ.χο.υκ
Τηε Ασταιρε Γρουπ ινχλυδεσ Ασταιρε Σεχυριτιεσ Πλχ ανδ Ασταιρε & Παρτνερσ Λιµιτεδ, βοτη αρε αυτηορισεδ ανδ ρεγυλατεδ βψ τηε ΦΣΑ ανδ αρε Μεµβερσ οφ τηε Λονδον Στοχκ
Εξχηανγε.
Πυβλισηεδ βψ/ χοπψριγητ: Ασταιρε Γρουπ, 2009. Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ

Ασταιρε Σεχυριτιεσ ρεσεαρχη ισ αϖαιλαβλε ον Βλοοµβεργ, ΤηεΜαρκετσ & ΤηοµσονΡευτερσ ον−λινε πλατφορµσ

