Olá, Marketing!
Grandes ideias não surgem por acaso.
Somos capazes de criar coisas incríveis quando trabalham juntos.
Entre os profissionais de Marketing:

87%
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94%

Sentem-se mais
conectados quando
usam videoconferência¹

Compartilham conteúdo
na maioria das vezes
durante as
videoconferências²

Afirmam que
a videoconferência
aumenta a produtividade³

Você precisa unir as pessoas aos recursos.

•
•

Seu intuito é maximizar a criatividade da equipe, rapidamente.

•

Você precisa fazer reuniões virtuais produtivas e de alta qualidade.

É importante para você poder se conectar com todos
– inclusive com as agências externas de design.

Crie campanhas atraentes. Estimule sua equipe a se expressar.

Com o Cisco Webex® Meetings, você pode:
Ter conversas
envolventes usando
vídeo de alta definição
e áudio de excelente
qualidade.

Fazer brainstorm em
um whiteboard virtual
para traçar os planos
do seu projeto.

Ver as reações ao
conteúdo que você
compartilha — e avaliar
as respostas.

Curtir essa experiência
incrível no celular, desktop,
dispositivo de vídeo,
ou navegador — sem
precisar baixar nada.

Reduza complexidade e estimule a criatividade.
Conecte-se com o Cisco Webex Meetings.

Faça reuniões
a qualquer hora,
em qualquer lugar.
A tecnologia mais
recente facilita
a participação.

Aumente
Obtenha consenso.
o engajamento.
A facilidade oferecida
pelo formato de vídeo Usufrua a experiência
completa que você
permite focar melhor
nas pessoas e ideias. merece, no dispositivo
da sua preferência.

Equipes conectadas produzem conteúdos fantásticos.
Junte-se aos mais de 113 milhões de pessoas, que todos os meses

Confiam no Cisco Webex Meetings
para estabelecer as melhores conexões.
Saiba mais sobre o Cisco Webex Meetings
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