Modernize o
Marketing com
Percepção Digital
Use a Análise de Negócios da Oracle para obter análises relevantes de marketing em tempo
real baseadas em funções para medir e formatar a contribuição do marketing para o
crescimento, conscientização e defesa do cliente.

OS INTERESSES
OS CLIENTES BUSCAM A EXPERIÊNCIA PERFEITA

CMOs Pr ecisam de Dados

CEOs Quer em ROI

9 2% dos CMOs querem ser orientados por
dados na maneira pela qual quantificam o
valor.

75% dos CEOs querem que seus
CMOs se tornem 100% focados em
ROI.

OS OBSTÁCULOS

Fo nt es de Dados Discrepant es

Co mpl ex idade da Te cnol og ia

Incapacidade de De cidir co m Dados

85% dos profissionais de marketing dizem
que os dados de consumidores estão
indisponíveis espalhados entre múltiplas
fontes ou completamente indisponíveis.

A tecnologia de marketing e o panorama de big data
estão se expandindo, mas as habilidades de marketing
digital são escassas.

Apenas 32% da análises de marketing solicitadas ou
disponíveis são usadas para impulsionar as decisões
dos profissionais de marketing.

A VANTAGEM DA ANÁLISE

Unif ique Dados

Env ol v a Cl ient es

Anal ise o Desempenho

Agregue fontes de dados de
marketing para descobrir insights e
almejar os clientes certos.

Dê aos clientes experiências relevantes,
individualizadas, com personalização em tempo
real e interação multicanais.

Atribua receita com métricas e análise visual
personalizáveis para obter insight
estratégico mais rapidamente.

O IMPACTO NOS NEGÓCIOS

Impul sione Tax as de
Conv ersão

Adapt e- se Mais Rapidament e
Adapte-se rapidamente às necessidades e
preferências do cliente para seus produtos e
serviços.

Converta mais clientes potenciais
almejando os clientes certos da maneira
certa com o conteúdo certo

Meça a Cont ribuição do
Market ing
Mapeie de maneira inteligente a contribuição
do marketing em métricas de conversão
importantes

ANÁLISE DE NEGÓCIOS DE ORACLE
OBTENHA INSIGHTS FACTÍVEIS
Obtenha insights factíveis ao visualizar, enriquecer e descobrir fluxos de
cliques, sentimento social e comportamento de vendas a partir de múltiplas
fontes.

PREVEJA RESULTADOS
Preveja resultados e prescreva recomendações pessoais ao
alavancar análise avançada e a máquina de aprendizagem.

ACELERE O RETORNO DO INVESTIMENTO
Acelere o retorno do investimento ao implementar na nuvem, em recursos
móveis e na memória.
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