
Agende uma conversa com nossos especialistas e descubra 
como você pode escalar seu negócio e garantir a tecnologia 

ideal para o futuro da sua empresa.

Crie nossas oportunidades de negócio com 
o parceiro certo de tecnologia

Principais razões para fazer parceria com um provedor de tecnologia em nuvem

de aumento de receita

115%
de aumento no 

número de leads

138%

AGENDE UMA CONVERSA

dos millennials preferem

usar o WhatsApp e 
aplicativos de chat para se 
comunicar com empresas.

49%

de ligações globais 
anonimizadas

90%
de aumento na taxa 

de conversão 

40%

AUMENTE REDUZA

Mercado de Software-as-a-Service (SaaS)  
deve atingir 

$151bn bi até 2022.

Fonte: Gartner 

Canais digitais para 
escalar sua empresa 
para o mundo
Aumente receita, dimensione seus negócios 
e prepare sua tecnologia para o futuro

Mercado de Communications-Platform-
as-a-Service (CPaaS) deve atingir 

$17.7bn bi até 2024

Fonte: IDC

Tecnologias que maximizam a 
velocidade e o grau de sucesso de CX

Uma experiência omnichannel que 
entrega os resultados esperados 
pelos clientes

Ajude seus clientes a alcançarem o sucesso

Aumente seu mix de comunicação

Vá além das mensagens

Aprenda com o sucesso de outras marcas

Integrar novos 
serviços de nuvem e 
canais digitais 

Utilizar dados dos 
clientes e otimizar 
em escala

Reduzir custos 
e complexidade 
técnica

Desenvolver novos 
fluxos de receita e 
clientes

Una forças com nossos experientes engenheiros 
para entregar novas soluções de comunicação 
para seus clientes.

Agilidade ROI Segurança Complexidade Custos Riscos

É hora de atualizar sua comunicação
com o cliente com novos canais e tecnologias
Acrescente novos canais e recursos digitais ao seu negócio com a Infobip, e permita 
que seus clientes engajem mais com você.

Fonte: Accenture

Fonte: Infobip

Canais nativos
Sem configuração, e com conexões rápidas.

Leve a sua comunicação a novos patamares com soluções omnichannel que conectam toda a 
jornada do seu cliente – do onboarding à retenção.

Aplicativos de chat & redes sociais
Os canais que seus consumidores amam 
e usam diariamente. 

Aplicativos de mensagens e web
Uma maneira simples e rápida de estar presente em todos os pontos de contato.
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preferem interagir com marcas em canais digitais desde que a pandemia começou.

35%

acreditam que a comunicação se tornou mais importante do que nunca. 

51%

concordam que a tecnologia tem um papel relevante em como eles interagem com as marcas. 

46%

PagamentoMensal.pdf

AGENDE UM HORÁRIO

Aqui está a sua 
conta mensal.

Agende um horário com 
nosso técnico.

Quantos dados 
ainda tenho 
disponíveis?

Uau! Isso é incrível!!

das empresas estão 
investindo em tecnologias 
emergentes

76%
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em nuvem

MESSAGES agora

347892
Este é seu PIN.  

https://www.infobip.com/pt/cliente/bolt
https://www.infobip.com/pt/cliente/club-comex
https://www.infobip.com/pt/cliente/nissan-arabia-saudita
https://www.infobip.com/pt/cliente/uber
https://www.infobip.com/pt/contato

