CASE STUDY

CLOSER
ALAVANCA
MARKETING
NO DINÂMICO
MERCADO DAS TI
COM APOIO DA
OUTMarketing
Gestão de
Redes Sociais

SEO

Casos de
Sucesso

Design

Assessoria
de Imprensa

Como outras empresas na área das Tecnologias de Informação (TI), a Closer necessitava de um
parceiro de marketing que conhecesse as particularidades deste mercado tão dinâmico e em
constante evolução. A OUTMarketing surgiu inicialmente como suporte a alguns serviços, mas
surpreendeu pela positiva e tornou-se numa autêntica extensão e braço-direito do departamento
de marketing da Closer.
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um desafio e são, sem dúvida, o braço direito da Closer

comunicação no mercado, mas a grande maioria

nas áreas de Marketing e Comunicação“, destaca.
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Fundada em 2006 com a missão de desafiar a complexidade, a Closer
é uma tecnológica portuguesa de Data Science especializada em
Business Intelligence, Advanced Analytics e Artificial Intelligence. Com
uma equipa de mais de 200 especialistas nas áreas da física, tecnologias
de informação e matemática, a Closer tem projetos em Portugal, Brasil,
Macedónia, Reino Unido e Hong Kong.

A OUTMarketing foi fundada em 2007 para responder a 		
uma lacuna existente no mercado: disponibilizar todos os serviços
típicos do departamento de Marketing de uma empresa de tecnologia da
informação (TI), mas em regime de outsourcing. Disponibiliza soluções
integradas de inbound e outbound marketing com foco na geração de
leads e é parceiro Gold da Resultado Digitais.

Para mais informações visite www.closer.pt

Para mais informações visite www.outmarketing.pt

