MarketDirect
Cross media ao seu alcance

Soluções personalizadas de
comunicação e marketing
para clientes

Assuma o controle das
suas comunicações
O EFI™ MarketDirect pode lhe ajudar a aumentar a fidelidade, adesão e satisfação
do cliente, além de contribuir com a aquisição de novos clientes e a impulsionar
campanhas eficientes com ferramentas de comunicação personalizadas e fáceis de
fazer. Com uma plataforma integrada desenvolvida para criar e gerenciar todos os
recursos e as comunicações personalizadas, o MarketDirect permite que você interaja
individualmente e em tempo real com os seus clientes.

Solução integrada para o marketing
e engajamento do cliente
O MarketDirect disponibiliza um conjunto de ferramentas eficiente para ajudar
a automatizar e personalizar a sua interação com o cliente. Ao integrar todos os
aspectos de impressão, e-mail, internet, celular e canais sociais, o MarketDirect
oferece uma plataforma única tanto para engajar os clientes atuais quanto para
impulsionar o engajamento e a geração de demanda de novos clientes.
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Configuração de campanha
intuitiva, rápida e eficiente
Hoje em dia, gerenciar comunicações personalizadas é muito desafiador.
Dos recursos criativos, ao fluxo da campanha, layout e design para conectar os dados,
o desenvolvimento da campanha é complexo e exige um trabalho repetitivo para
todos os programas. Com o Cross Media, criar e personalizar as suas campanhas
e comunicações ficou muito fácil. Os recursos podem ser adaptados rapidamente
e você não precisa de qualquer experiência em programação para começar
a desenvolve-las.
1. Comece rapidamente com o Assistente de campanha
Com o Assistente de campanha você cria rapidamente algumas das
campanhas mais comuns. Responda a algumas simples perguntas
e o Cross Media desenvolve os elementos de campanha que você
precisa imediatamente.

2. Personalize e modifique os layouts e os criativos
dos anúncios em um único lugar!
Com o designer do Cross Media, você pode criar páginas de destino,
e-mails e documentos VDP de forma rápida e fácil. Uma ferramenta
HTML integrada e fácil de usar. Não requer soluções diferentes para
cada canal.

Com o novo Assistente do Cross Media,
você começa a desenvolver campanhas
de forma fácil e rápida

3. Use temas inteligentes para controlar a marca
com rapidez
Com os temas inteligentes do Cross Media, você pode aplicar
elementos de marca ou design na criação da sua campanha,
economizando tempo e garantindo que a marca do seu cliente
sejaprecisamente representada em todas as comunicações.

4. Visualize o fluxo de campanha com
o Storyboard Editor

Crie e-mails, VDP e Landing Pages em uma
única ferramenta fácil de usar

O storyboard do Cross Media é simples e eficiente. Fornece uma
visão geral dos elementos da campanha e do fluxo do storyboard,
permitindo que você compreenda rapidamente todos os
componentes da campanha e como eles estão conectados.

O novo Storyboard Editor oferece uma visão
geral da campanha
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Projetado com simplicidade
Crie comunicações personalizadas eficientes com ferramentas intuitivas que não
exigem experiência em HTML ou codificação!

E-mail
Celular
PURLs

Mídia social

Códigos QR

Impressão de dados
variáveis (VDP)

Imagens
personalizadas

Web

Dados do cliente

Uma plataforma única para gerenciar dados, comunicações,
sites e campanhas.
As comunicações estratégicas podem impulsionar
ou arruinar os seus negócios. Seja abordando
e informando proativamente os clientes atuais sobre
eventos, novos produtos, alterações nos serviços
ou prospectando novos clientes, a oportunidade
é a mesma: a personalização gera uma melhor
interação. Imagine ter uma plataforma para fazer toda
a comunicação, simplificando mais do que nunca
a interação com os seus clientes.

O EFI MarketDirect é a primeira plataforma integrada
que permite que as empresas criem e distribuam
comunicações personalizadas em vários canais
com rapidez e facilidade. O MarketDirect foi
desenvolvido para permitir que as equipes de
marketing e comunicação usem os dados dos clientes
e automatizem seus programas para melhorar
a interação e gerar melhores resultados com as
campanhas de comunicação e marketing inbound
e outbound.

“Nós queríamos nos concentrar na personalização
orientada a dados, na flexibilidade e na capacidade
de medição para os profissionais de marketing.
Depois de pesquisar muito, optamos pelo
EFI MarketDirect.”
LUCY SWANSTON, DIRETORA GERAL
NUTSHELL CREATIVE
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Marketing orientado a dados
Hoje em dia, o marketing começa e termina com dados.
Mas como seria se ele fosse muito complexo para ser
usado nas comunicações de outbound marketing?
O MarketDirect simplifica a criação de campanhas de
marketing eficientes usando os dados dos seus clientes.
Para desenvolver e criar campanhas não deveria ser
necessário recorrer a um especialista, mas muitas
soluções precisam. Muitas pequenas e médias empresas
têm as mesmas necessidades que as grandes empresas,
mas não tem como investir em soluções de marketing
empresarial caras e complexas.
Com o MarketDirect, os proprietários de conteúdo
A ferramenta de design de formulários do SmartCampaign
e as equipes de criação desenvolvem as campanhas
com rapidez e facilidade, independentemente de ser um e-mail, site, cartão postal impresso ou uma mensagem
para dispositivos móveis. Os profissionais de marketing podem usar pURLs ou códigos QR para permitir que
a impressão e as landing pages personalizadas capturem as respostas em tempo real e exibam os resultados
em um painel.

Design fácil
• Sites e URLs personalizados
• Sites para dispositivos móveis,
códigos QR e SMS
• Documentos de impressão variável
• Mala direta e e-mails personalizados
• Pesquisas interativas com os clientes
• Aplicativos de marketing e aplicativos
do Facebook
®

Automatização fácil
• Gerencie a impressão e os e-mails
com facilidade
• Sincronize campanhas com seu
sistema de gerenciamento de
relacionamento com o cliente (CRM)
• Aumente as taxas de resposta
e de participação com
imagens personalizadas
• Envie lembretes automáticos
• Acione atividades
de acompanhamento
• Controle e analise todos os resultados
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Lembrete
de e-mail
Correio
impresso

@

Lembrete
de e-mail

@

Página
de destino para
dispositivos móveis

Coletar
dados

Rastrear
resposta

Site web
personalizado

CRM

Meça e otimize com análises de dados
em tempo real
Sites e e-mails personalizados oferecem uma vantagem única:
eles permitem rastrear exatamente como os clientes estão reagindo
às suas mensagens e comunicações.
Com a capacidade de medir, você pode tomar decisões mais
embasadas sobre os seus negócios e planos de comunicação.
O MarketDirect rastreia as respostas em tempo real com painéis
de campanha personalizáveis que podem ser desenvolvidos
individualmente de acordo com os seus requisitos.

Aplicações
• Marketing direto: impressão de correspondências, campanhas de
e-mail, PURLs, SMS
• Web: sites corporativos, microssites, páginas da web para
dispositivos móveis
• Fidelização do cliente: informativos, feedback, pesquisas,
felicitações de aniversário
• Suporte de vendas: gerenciamento de leads, processos de
vendas automatizados
• Análise de mercado: rastreamento de respostas, segmentação,
comportamento do usuário
• Marketing de eventos: campanhas de convite,
gerenciamento de usuários
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EFI MarketDirect VDP
Chame a atenção dos clientes com
a personalização usando o MarketDirect VDP
O Direct Mail continua oferecendo os mais altos
retornos sobre o investimento em marketing, além de
garantir que as comunicações e os planos de marketing
incorporem os elementos de impressão personalizados
mais recentes.
Com o EFI MarketDirect VDP Desktop você pode
incluir imagem e texto personalizados em seus
documentos de comunicação e marketing. Use os
seus programas de layout favoritos, como o Adobe
InDesign, para importar rapidamente os designs para
o MarketDirect. Adicione gráficos personalizados,
conecte os dados e crie as suas regras para gerar uma
lógica: é simples e eficiente!
®

• Criação de documentos do Adobe InDesign
compatível com camadas do InDesign
• Vincule qualquer elemento de layout ou camada
ao seu banco de dados. Defina regras para
personalização de texto, design e imagem.
• Imprima em todas as impressoras digitais em
vários formatos, como PDF, PPML, JLYT
• Ferramenta de imposição para utilização
otimizada de folhas
• Cria e suporta códigos de barra e códigos QR
• Criação automatizada de imagens personalizadas
determinada por bancos de dados

Documentos 100% variáveis
Modifique textos, fotos de produtos, esquemas de cores,
estilos de fonte, endereços, códigos de cliente ou todo o layout.

“A EFI tem sido uma parceira incrível desde
que começamos a otimizar nosso fluxo de
trabalho. Graças à EFI e à nossa talentosa
equipe, conseguimos manter nossa
vantagem competitiva.”
NIGEL WORME, CEO E GERENTE GERAL
COT HOLDINGS
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EFI MarketDirect VDP Enterprise
Tecnologia de back-end que atende
aos principais portais de impressão
todos os dias
O EFI MarketDirect VDP Enterprise é o back-end de servidor modular
e de alto desempenho para a geração de imagens e documentos
personalizados, usado para o gerenciamento de muitos portais de
web-to-print e de comércio eletrônico em todo o mundo.
Com APIs fáceis de implementar e um fluxo de produção eficiente
que permite a conectividade direta com impressoras digitais,
os provedores de serviços de impressão podem criar soluções de
personalização incríveis para as suas lojas on-line.
Com as ferramentas de composição eficientes do MarketDirect, os clientes podem gerar recursos
personalizados e pré-visualizá-los instantaneamente, aumentando as vendas e reduzindo erros.
• APIs da web fáceis de implementar
Os desenvolvedores vão adorar essas APIs tão simples. O MarketDirect oferece a opção de usar
uma interface de URL simples ou uma API Soap mais completa.
• Fluxo de trabalho de produção eficiente
Nosso fluxo de trabalho Digiprint conecta-se a qualquer impressora digital. Graças a uma ampla
variedade de formatos compatíveis e ao manuseio de imagens sofisticado, a produção sempre
será executada em velocidade máxima.
• Pré-visualizações de produtos flexíveis
Crie e integre pré-visualizações de produtos em tempo real e alta velocidade em seus sites de
comércio eletrônico.
• Dimensione a solução de acordo com as suas necessidades
Comece agora e expanda o seu sistema conforme a exigência dos seus negócios.
Nossas soluções de servidor são totalmente modulares, ou seja, você pode acrescentar
facilmente mais capacidade de geração de imagens sempre que precisar de mais
velocidade e volume.

EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção,
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.
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