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Olá, marketing!

O sucesso de uma iniciativa de marketing não
acontece por acaso.

Você trabalha muito para criar campanhas e eventos atraentes
para impressionar o cliente.
Hoje, qualquer estratégia de Marketing requer colaboração.

68%

Precisam trabalhar junto
com parceiros, clientes,
fornecedores e
especialistas externos¹.

56%

se esforçam para
encontrar especialistas
e informações
rapidamente¹

72%

dos profissionais de
marketing valorizam
a comunicação
eficiente entre a equipe¹

Os mercados estão mudando muito rápido.

Você tem novas
formas de se conectar
aos clientes.

O Marketing se tornou
mais dinâmico com
o crescimento das mídias
digitais e sociais.

Prepare-se para
reagir rapidamente
e acompanhar o
ritmo da concorrência.

E se você pudesse:
Reunir seus melhores e sempre ocupados
especialistas para solucionar problemas de
mídia social sem precisar fazer uma reunião.

Para ser mais
competitivo,
você precisa ter
acesso à sua equipe
usando novas formas
de comunicação.

Lançar campanhas mais rápido,
porque todos já estão no mesmo
ritmo, discutindo as ideias antes da
reunião de lançamento.

Ter eventos menos estressantes porque você pode
acessar os membros da sua equipe onde quer que
eles estejam, sem precisar de nenhuma informação
de contato.

Atinja suas metas com o Cisco Webex Teams.
Revise os processos em tempo real.

Faça reuniões com vídeo e áudio de alta definição,
compartilhando o conteúdo de qualquer dispositivo.

Obtenha consenso mais rápido.

Dê prosseguimento às discussões depois das
reuniões para poder tomar melhores decisões,
muito mais rápido.

Mantenha tudo sob controle.

Tenha maior visibilidade de todos os seus
projetos, e entre em contato com seus colegas
a qualquer hora, em qualquer lugar.

Supere seus maiores desafios de Marketing.

Controle
problemas de
mídia social

Agilize o
planejamento
do seu evento

Saiba como

Veja como

Comece a colaborar.
Experimente o Cisco Webex Teams com a sua equipe de Marketing hoje mesmo.

1.“Why Today’s Digital Teams Need a New Class of Collaboration Tools and Solutions,” Harvard Business Review Analytic Services, 2016
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