


A Think é uma agência 
de marketing full service

 100% focada no segmento de 
tecnologia. Conhecemos 

profundamente os principais 
fabricantes, canais, eventos e 

veículos desse mercado.

E ainda mais importante, 
conhecemos o seu CLIENTE, 

dentro desse mercado. 



VISITE NOSSA COZINHA.



O QUE PODEMOS FAZER?

Temos cases de sucesso com canais e usuários finais em 
geração de demanda, eventos, fidelidade, incentivos, web, 
telemarketing, mobile e mídias sociais. Sirva-se à vontade.



COMUNICAÇÃO & ESTRATÉGIA

PROMO/EVENTOS

INTELIGÊNCIA DE DATABASE

SOLUÇÕES ONLINE

Web sites, Hot sites, Mobile, Email marketing, 
Ferramentas de sistema e Mídias sociais.  

Lead management, Aquisição, desenvolvimento e 
gestão de database, Data mining & qualificação, 
Reports quantitativos e qualitativos, Pesquisa.

Planejamento e operação de eventos, Gestão de 
fornecedores, Invitation packs. Produção on-site, pré 
e pós evento, relatórios e controle de leads. 
Incentivos & promoções. Call center próprio para 
suporte.

Mídia impressa, e RTV, Marketing direto, Landing pages e 
promoções. Branding, newsletters & catálogos. Geração de 
demanda, Gestão de programas de fidelidade.



Modelos de negócio simples e flexíveis, 
para facilitar ainda mais a sua vida: 

Consultoria / Projeto “Job” / Contrato “Fee”
Time-Sheet / MDF (Co-Marketing) / Success Fee 

PRONTO  
PARA PEDIR?

PRONTO  
PARA PEDIR?



COM QUEM TRABALHAMOS



ALGUNS CLIENTES



D.ESAFIO
“Fazer tocar o telefone da revenda”.  
Produto 100% vendido por canais.

O.BJETIVO
Ampliar vendas, encurtar ciclo, alimentar pipeline de 
médio prazo, estreitar relacionamento com canais. 

S.OLUÇÃO
Mkt direto, telemarketing, conteúdo online, 
incentivos e eventos, combinados em uma 
estratégia de geração de demanda emulando o funil 
de vendas em diferentes verticais. 

E.FETIVIDADE
440 leads “BANT A” gerados no segmento 
healthcare, nos 3 primeiros quarters da campanha.

COM QUEM TRABALHAMOS

CAMPANHA INTEGRADA DE GERAÇÃO DE DEMANDA



COM QUEM TRABALHAMOS

FIDELIZAÇÃO + RELACIONAMENTO

D.ESAFIO
Engajar revendas Microsoft “órfãs” da TechData para 
o portfolio Officer.

O.BJETIVO
Curto prazo: conversão de oportunidades MS. Longo 
prazo: firmar relacionamento permanente com essas 
revendas, com ofertas exclusivas.

S.OLUÇÃO
Evento V.I.P., com pack de comunicação, convite 
virtual e físico E.M., RSVP, gerente de relacionamento 
e tema exclusivo Golf/Negócios.

E.FETIVIDADE
Índices de conversão: Presentes X convidados : 72%. 
RSVP x presentes: 91%
31 Reuniões agendadas no evento



COM QUEM TRABALHAMOS

EVENTO LANÇAMENTO NOVA VERSÃO - SOFTWARE

D.ESAFIO
Comunicar para clientes, parceiros e diretoria WW 
da CA o lançamento da nova versão do premiado 
ARCserve.

O.BJETIVO
Entregar a mensagem da nova versão em forma de 
uma experiência INESQUECÍVEL aos públicos-alvo. 

S.OLUÇÃO
Enquanto o mercado todo falava em nuvem, nós 
fomos além. Fomos ao Espaço. A experiência 
aconteceu no planetário em SP. Inesquecível? √

E.FETIVIDADE
“...foi inesquecível e ...” a CLIENTE.



COM QUEM TRABALHAMOS

GERAÇÃO DE DEMANDA SEGMENTO  EDUCACIONAL

D.ESAFIO
Aumentar os resultados da campanha anterior, em 
uma base desatualizada.

O.BJETIVO
Ampliar vendas, alimentar pipeline, incentivar time 
de vendas. 

S.OLUÇÃO
Telemarketing, conteúdo online (email, webcasts), 
incentivos. 

E.FETIVIDADE
Atualização de 3 anos de DB em 2 meses de 
atividade + ROI comercial (sob NDA). 



COM QUEM TRABALHAMOS

PROMOÇÃO “TIME SENSITIVE”

D.ESAFIO
Comunicar benefícios e modelos diferenciados de 
licenciamento em clusters com baixo awareness e 
alto índice de pirataria. Ex. ABIGRAF e FENAPRO.

O.BJETIVO
Ampliar vendas, aumentar a base de licenças 
regulares e relacionamento com canal.

S.OLUÇÃO
Oferta “Time Sensitive” customizada, conteúdo 
exclusivo, telemarketing e lead management. 

E.FETIVIDADE
110 + Leads qualificados (com proposta) 
encaminahdos às revendas participantes.



COM QUEM TRABALHAMOS

CO-MARKETING & GESTÃO MDF

D.ESAFIOS
Planejar e desenvolver atividades de mkt pré-
aprovadas para parceiros de negócios IBM  em todo 
o Brasil

O.BJETIVO
Geração de oportunidades de negócio, otimizando 
recursos de MDF e channel enablement.

S.OLUÇÃO
Pacotes “Combos” pré -planejados com diferentes 
níveis de customização para cada objetivo e nível 
de relacionamento do parceiro. 

E.FETIVIDADE
1.2 + MM USD em oportunidades qualificadas e 
250+ atividades realizadas, entre eventos, presença 
online, fidelização, redes sociais e 
capacitação.



COM QUEM TRABALHAMOS

INCENTIVOS E PROMOÇÕES

D.ESAFIOS
Engajar, fidelizar, incentivar, atingir metas, obejtivos 
em produtos, períodos ou regiões específicos. 

O.BJETIVO
Ampliar vendas, aumentar a base de clientes ou 
parceiros e relacionamento com os públicos-alvo.

S.OLUÇÃO
Criatividade e planejamento personalizado para 
cada demanda, conteúdo exclusivo, plano integrado 
de apoio e mensuração de resultados.

E.FETIVIDADE
Leads qualificados, resultados como crescimento de 
87% YOY, percentuais de retorno de até 2.400% 
(isso mesmo) em capanhas de reativação e 
capilaridade.



COM QUEM TRABALHAMOS

CLUBE DE FIDELIDADE COM CANAIS

D.ESAFIO
Comunicar para clientes, parceiros e diretoria WW 
da CA o lançamento da nova versão do premiado 
ARCserve.

O.BJETIVO
Entregar a mensagem da nova versão em forma de 
uma experiência INESQUECÍVEL aos públicos-alvo. 

S.OLUÇÃO
Enquanto o mercado todo falava em nuvem, nós 
fomos além. Fomos ao Espaço. A experiência 
aconteceu no planetário em SP. Inesquecível? √

E.FETIVIDADE
“...foi inesquecível e ...” a CLIENTE.



COM QUEM TRABALHAMOS

EVENTO PREMIAÇÅO CANAL

D.ESAFIO
Engajar parceiros para o lançamento da nova 
versão do premiado ARCserve, em novo formato 
“Suite”.

O.BJETIVO
Entregar a mensagem da nova versão e aumentar 
awareness do canal sobre o novo modelo 
comercial. 

S.OLUÇÃO
A campanha de incentivos foi lançada em um 
evento de premiação de “ Melhores do Ano”, 
aproveitando budget e um moento de atenção 
focada.

E.FETIVIDADE
Reativação de parceiros, capilaridade e 107% de 
atingimento de quota no ano fiscal.



COM QUEM TRABALHAMOS

CAPACITAÇÅO E RELACIONAMENTO

D.ESAFIO
Comunicar benefícios e modelos diferenciados de 
licenciamento em clusters com baixo awareness e 
alto índice de pirataria. Ex. ABIGRAF e FENAPRO.

O.BJETIVO
Ampliar vendas, aumentar a base de licenças 
regulares e relacionamento com canal.

S.OLUÇÃO
Oferta “Time Sensitive” customizada, conteúdo 
exclusivo, telemarketing e lead management. 

E.FETIVIDADE
110 + Leads qualificados (com proposta) 
encaminahdos às revendas participantes.



WHY THINK? 

BECAUSE...

>>> 
Oi Ale, 
Olha só os resultados da campanha online. Tivemos 895 cursos 
concluídos de Windows e mais de 1.000 de Windows Server, somos 
#2 no mundo, está ótimo. Acho que vai sair alguma coisa na CRN 
também. Beijo e parabéns pelo trabalho. 
Partner Development Manager | Microsoft Brasil 

>>>
Equipe Think, 
Muito obrigada pelo apoio durante todo este período de lançamento da 
versão 16…foi inesquecível e sem dúvida alguma causamos uma boa 
impressão em todas as pessoas que estiveram presentes. 

 ca    Channel Director |  

>>> 
Ale..  Show a criacao. O logo e o partner direct e temos que incluir 
intel... : ) 
Gostei do TEMA! PARABENS! 

Channel Marketing Manager 
Dell | Partner Direct Brazil 
www.dell.com.br/partner 

>>> 
Ale,  
Ficou sensacional, vocês estão de Parabéns mesmo! 
Já te adianto que mostrei para algumas pessoas aqui dentro, que ficaram 
bastante impressionadas com a pro-atividade de vocês!! 
Obrigada, 
Distribution Manager 
SMS&P – Microsoft Brasil 



BECAUSE WE DELIVER. ROI
SO, WHY THINK? 

ROI



O  QUE MESMO FAZEMOS POR VOCÊ?



Alexandre Galliotti | a@thinkbusiness.com.br | 11 94255.4254


