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Inside
Sales

Posicionamos a sua
empresa no mercado,
através de conteúdo
e conhecimento
especializado
para empresas
de TI B2B. 

INBOUND
&OUTBOUND
MARKETING 
PARA EMPRESAS DE TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO



“A excelência nos conteúdos produzidos pela OUTMarketing tem sido 

diferenciadora na nossa abordagem ao mercado, quer nacional, quer 

internacional. Temos a certeza que a sua especialização em Marketing para 

empresas de TI, o conhecimento da tecnologia, a disponibilidade e rapidez 

de resposta, foram pontos decisivos nos resultados que alcançámos nos 

canais online."

Pedro Delgado
CTO e Co-Fundador da Do iT Lean

clientes

10
novas
oportunidades
criadas

26
novas leads

397
de visitas ao site

+50%
[ Números chave em 12 meses ]

O SUCESSO DOS 
NOSSOS CLIENTES 
FALA POR NÓS

“A OutSystems está bastante satisfeita com o trabalho da OUTMarketing, ou não 

fosse este um dos nossos parceiros há mais de 10 anos. Além do conhecimento 

que a OUTMarketing já tem da OutSystems, é também uma empresa que procura 

ir mais além, partilhando ideias, sugerindo pontos de melhoria, sendo proativa e 

estando sempre disponível para nos ajudar a ‘brilhar’”

Madalena Morais
Field Marketing Manager da OutSystems

áreas de negócio
com processos
e fluxos de lead
nurturing
estruturados

palavras-chave
nas 3 primeiras
posições do Google
e 17 na primeira
página

crescimento
de visitas ao site
a partir da
pesquisa
orgânica

novos leads
convertidos
em formulários

oportunidades

6 12 100% 700 35
[ Números chave em 5 meses ]



ABORDAGEM 
CENTRADA
NO CLIENTE

Conciliamos as técnicas de Inbound
e Outbound Marketing, numa 
metodologia de Marketing 
Integrado, de forma a criar 
resultados mensuráveis e a gerar 
oportunidades de negócio reais
para o seu negócio.
 
Acompanhamos a sua persona ao 
longo da jornada de compra, através 
de uma estratégia de Marketing de 
Conteúdo focada nas dores de 
negócio – desde a atração ao 
website até se tornar cliente 
embaixador.
 
Recorremos à tecnologia como 
suporte à implementação da 
estratégia de Marketing Integrado e 
análise dos resultados, através do RD 
Station | Marketing – ferramenta de 
Automação de Marketing.

PLANEAMENTO
AUTOMAÇÃO

DE MARKETING
MARKETING

DE CONTEÚDO
ALINHAMENTO
DE MARKETING

& VENDAS

ANÁLISE DE
RESULTADOS

PROCESSO
DE VENDAS

VendaConversão Nutrição OportunidadeAtração Geração
de Valor

Cliente
Embaixador

Renovação
e Referência
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Vamos discutir ideias e soluções
para o seu Marketing gerar mais leads?

Taguspark, Núcleo Central, 236
2740-122 Porto Salvo
Portugal

+351 210 995 101 
info@outmarketing.pt
www.outmarketing.pt

Parceiro Tecnológico


