R E S UM O DAS
S O LUÇÕ E S

LIONBRIDGE APP FOR ORACLE ELOQUA
Agilize suas campanhas multilíngues

AUTOMATIZE E SIMPLIFIQUE CAMPANHAS
MULTILÍNGUES

O marketing global ficou mais fácil para os usuários do Oracle
Eloqua. Agora é possível publicar conteúdo em qualquer idioma,
de forma rápida e econômica, no sistema que melhor lhe atende.
O Lionbridge App for Oracle Eloqua permite aos profissionais de
marketing simplificar a criação e o gerenciamento de arquivos
e campanhas multilíngues e obter mais receita com os mercados
globais.

GERENCIE O CICLO DE VIDA DA TRADUÇÃO
NO ORACLE ELOQUA
Com o Lionbridge App for Oracle Eloqua, os profissionais de
marketing podem traduzir e localizar emails, páginas de entrada
e vídeos diretamente de seu ambiente de trabalho. A análise
em contexto garante que a marca e o design sejam preservados
e reduz erros e inconsistências nos diversos idiomas e canais.
O Lionbridge App é um plug-in baseado na nuvem que não
requer treinamento nem suporte especial de TI. A configuração
é fácil e rápida, e amplia a interface familiar do Oracle Eloqua com
recursos que permitem aos usuários selecionar, enviar, monitorar
e recuperar conteúdo para tradução em qualquer idioma
aceito pela plataforma. O conteúdo já traduzido é reimportado
automaticamente, podendo então ser analisado, revisado,
rejeitado ou publicado.

Opte pela velocidade, qualidade e facilidade de uso do
Lionbridge App for Oracle Eloqua para:

•

Simplificar o processo de localização e reduzir os custos
e o tempo para lançamento no mercado

•

Aumentar a eficácia da campanha com maiores taxas de conversão

•

Reutilizar conteúdo entre equipes corporativas e de marketing
regional

•

Eliminar processos manuais, sujeitos a erros e aumentar
a qualidade

•

Ter experiências de marca globais e consistentes,
independentemente do idioma ou mercado

•

Aumentar a receita do mercado global

A LIONBRIDGE OFERECE:

•

A melhor tecnologia do setor com
a linguagem como eixo central

•

20 anos de experiência, abrangendo
387 idiomas

•

1,5 milhão de páginas gerenciadas na Web

•

95% de retenção de clientes

•

Rede global de mais de 100.000 especialistas

•

Fornecedor de serviços linguísticos nº 1 no
ranking da Common Sense Advisory

•

Segundo a Forbes 2015, uma das empresas
mais confiáveis dos Estados Unidos

DESTAQUES DA
SOLUÇÃO
LIONBRIDGE APP FOR ORACLE ELOQUA

• A integração baseada na
nuvem garante facilidade
de uso

Com o Lionbridge App for Oracle Eloqua, reduza drasticamente
o esforço exigido para criar, manter e publicar conteúdo de
campanhas multilíngues.

• Compatibilidade com
tecnologias de tradução

Oracle

• Automação do fluxo de
trabalho otimizada para
qualidade e velocidade
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• Suporte a mais de
250 idiomas

Oracle DMP

Nuvem de marketing da
Oracle

Todos os canais

Alcance mais mercados, aumente a velocidade e a eficiência
e converta mais clientes globais com o Lionbridge App for Oracle
Eloqua.

RECURSOS

BENEFÍCIOS

Processo de revisão em contexto

Economize tempo e garanta campanhas de maior
qualidade com visualizações do produto final

Fluxos de trabalho otimizados

Elimine processos manuais, reduza erros
e aumente a reutilização de conteúdo nos
mercados

Aumento da qualidade

Mantenha a integridade da marca e a consistência
da mensagem nos mercados

Maior velocidade para o mercado

Reduza os processos de exportação e reimportação e publique seu conteúdo mais rapidamente
em mais mercados

Marca, criação e estratégia dissociadas

Aumente a agilidade e reduza custos e atrasos

Acompanhamento, previsão e alertas no
painel

Monitore o progresso atual, evite gargalos
e reduza riscos

PARA SABER MAIS, ACESSE LIONBRIDGE.COM

Sobre a Lionbridge
A Lionbridge capacita mais de
800 marcas líderes mundiais a aumentar
a participação de mercado, acelerar
a adoção de produtos e engajar
efetivamente os clientes nos mercados
locais de todo o mundo. Usando
inovadoras plataformas tecnológicas na
nuvem, ajudamos a superar os desafios
globais de comunicação com soluções
de tradução projetadas especificamente
para as interações críticas dos clientes.
Fale conosco hoje mesmo para
entender como a Lionbridge pode
aumentar o impacto de suas atividades
de marketing baseadas na nuvem:
info@lionbridge.com

