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A comunicações individualizadas multicanal têm comprovado consistentemente gerar 
maiores retornos sobre investimentos em marketing, mas oferecer e vender tais 
campanhas para seus clientes pode ser um desafio. Com a abordagem certa, você não 
apenas irá impulsionar o crescimento e o lucro para seu negócio, mas também melhorar a 
retenção e satisfação do cliente.

Facilitando as vendas, Visualize e
Colabore em Campanhas Multicanal 1:1

No sobrecarregado mundo da informação online de hoje em 
dia, onde os clientes estão constantemente expostos a uma 
grande quantidade de mensagens de marketing, a 
personalização através de diversos e preferenciais canais de 
mídia, podem fazer toda a diferença, dado que as 
comunicações individualizadas cada vez são mais esperadas 
pelos consumidores, os marqueteiros reconhecem que tais 
campanhas demonstram constantemente produzir 
resultados superiores e maiores retornos sobre investimentos 
em marketing. Os serviços de mídia cruzada podem gerar 
novas oportunidades para que os prestadores de serviços 
expandam seu negócio, e como uma venda consultiva, estes 

serviços rentáveis podem demonstrar o seu valor agregado, 
bem como aumentar seus volumes de impressão digital. A 
arte de vender mídia cruzada começa com uma visão clara 
dos objetivos, componentes e processos da campanha 
multi-contato, mas para que alguns clientes incorporem 
completamente estes projetos 1:1, você precisará transmitir 
de forma convincente a estratégia da campanha e transmitir 
sua mensagem em termos simples e compreensíveis. E uma 
vez que eles estejam a bordo, você precisará de uma maneira 
de integrar o �uxo de trabalho para que as suas equipes de 
desenvolvimento, programação e criativas não funcionem em 
unidades de silos, e sim como um grupo só, bem integrado.

O XMPie Circle™ é um roteiro digital e interativo usado para ajudar a visualizar e planejar campanhas individualizadas de 
comunicação ao cliente. Existem vários estágios no desenvolvimento de campanhas - desde a conceituação e projeto, ate á 
visualização e implantação. Com o Circle, equipes de marketing, agências e clientes podem esboçar, visualizar, planejar, 
construir e discutir diálogos multicanal 1:1 em colaboração. Usando as ferramentas de diagramação altamente visuais para o 
�uxo campanha e a intuitiva interface de usuário do Circle, todos os potenciais interessados em uma campanha de marketing 
agora podem visualizar com precisão os diversos pontos de contato de qualquer campanha e monitorar os resultados 

conforme a campanha avança. 
Um aplicativo de "arrastar e 
soltar" fácil de usar para a 
diagramação de �uxos de 
trabalho multi-contato, o Circle 
tem telas ilimitadas na "nuvem" 
onde a história da campanha 
pode ser criada, comentada, e 
aprovada para a execução. A 
inclusão de novos elementos no 
�uxo é tão simples quanto 
selecionar pontos ícone de 
contato, potenciadores ou ações 
de uma caixa de ferramentas 
conveniente, e arrastá-los para a 
tela, para criar um roteiro de nível 
pro�ssional.

O Roteiro Digital para Campanhas Multi-contato, Multi-fase

O Circle Atende as Necessidades 
de Seus Negócios

Remove as barreiras para vender campanhas 1:1
Um ponto central para a colaboração na campanha
Proporciona controle aos tomadores de decisões desde
o conceito inicial até o acompanhamento do avanço
Aumenta a e�ciência das campanhas de construção 
De�ne com precisão as expectativas dos clientes
Permite a visualização clara dos componentes da 
campanha e do �uxo

Resultados da Campanha e 
Acompanhamento de Avanço  
O Circle enriquece a história da campanha  capturando as 
expectativas de negócios em vários estágios da evolução da 
campanha. Uma vez que uma campanha ao vivo é lançada, 
os marqueteiros podem visualizar os relatórios desde o 
diagrama de �uxo, que serve como uma janela para o 
PersonalE�ect® Analytics para o acompanhamento, rastrea-
mento e medição do do progresso. Com indicadores KPI 
fáceis de ler, tabulação e capacidades de atualização de 
dados re�nados, é fácil para capturar as métricas de sucesso 
e planejar para a próxima fase da campanha.

Perfeita Integração com o Motor de 
Produção XMPie uProduce
O Circle se integra perfeitamente com o motor XMPie 
uProduce™, levando a storyboarding (criação do roteiro) e a 
pré-produção para novas alturas. O Circle suporta 
pré-visualizações ao vivo, baseadas em dados de qualquer 
ponto de contato, basta selecionar o nome de um destinatário 
de uma lista suspensa - resultando na renderização em tempo 
real do ponto de contato selecionado (por exemplo, peça de 
impressão, e-mail, PURL, etc.).

O Circle permite a adição de visuais, maquetes e comentários para os diversos pontos de contato, ajudando 
os membros da equipe a prever o visual e a sensação pretendidos.

Os projetos Circle podem ser acessados em qualquer momento, em qualquer 
lugar, e como qualquer solução SaaS, não há necessidade de investir em 
infra-estrutura de hardware ou comprar software. 

Visualizar, Esboçar 
 e Projetar

Desenhar e Construir

Revisar, Debater 
e Aprovar

Promover a Colaboração 
Criativa
O XMPie Circle é um Software como 
Serviço (SaaS) baseado na Web e está 
projetado para promover o trabalho em 
equipe e a colaboração criativa, 
permitindo que múltiplos usuários em 
locais distribuídos compartilhem o 
planejamento da campanha e o processo 
de conceituação. O Circle promove clareza 
de comunicação e a colaboração de todos 
os intervenientes  nas campanhas 1:1 
multi-contato, multicanal, colocando 
literalmente, todos "na mesma página." 
Melhor comunicação sobre o diálogo 1:1 
signi�ca uma melhor e�ciência, tempo de 
comercialização mais ágil e, �nalmente, 
entrega mais harmoniosa. 
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