CASO DE SUCESSO

AUTOMAÇÃO
Digital no
“core” do
marketing
SINÔNIMO DE NOVOS CLIENTES E RECEITAS

Empresa de educação investe
em marketing cooperado para
aumentar a base de alunos

PERFIL DO CLIENTE
Uma das maiores organizações
de ensino do mundo.

TAMANHO
• 125 unidades de Ensino Superior
• Mais de 1.000 pólos
educacionais EAD
• 2 milhões de alunos

DESAFIO
Gerenciar a campanha
e investimentos de verba
cooperada para incentivo,
com maior controle e visibilidade
sobre os investimentos.

SOLUÇÃO
Digitalização de processos via Zuri.

BENEFÍCIO
Aumento de receita mediante
atração de novos alunos.

AUTOMAÇÃO NO "CORE"
DA ESTRATÉGIA PARA
NOVOS NEGÓCIOS,
MARKETING E VENDAS”
Uma das maiores instituições de educação
do mundo investiu em automação para
aprimorar sua estratégia na atração e retenção
de clientes.
Zuri foi escolhida para realizar a gestão de
processos nas áreas de marketing e comercial,
melhorando a eficiência operacional e gerando
ganho de escala.
Mais eficiência, mais produtividade e diminuição
de riscos. Tudo isso com simplicidade e facilidade.
Menos tempo gasto em e-mails, menos tempo
utilizado em planilhas. Mais tempo para trabalhar
no que importa, focar nas atividades-chave
das áreas.
Eficiência operacional e segurança nos processos
eram fatores determinantes. A solução Zuri entregou
de forma ágil, simples e fácil a automatização dos
processos com a segurança
e eficiência necessárias. Com o Zuri, o cliente pode
focar no que faz melhor: formular e executar
estratégias de mídia para o crescimento sustentável
do negócio, seja por meio de propagandas na
televisão, jingles, outdoor, panfletos, carros de som,
etc.
Foco no crescimento do negócio e inovação,
automatizando processos de negócios e gerando
eficiência para alocar seus talentos profissionais
em atividades de maior valor agregado ao negócio.

EMPRESA DE EDUCAÇÃO INVESTE
EM MARKETING COOPERADO PARA
AUMENTAR A BASE DE ALUNOS

A solução implantada com a plataforma
Zuri para automatizar processos gerou
interesse e projetos em outras áreas da
empresa. Uma vez entregue a solução Zuri
para a área de mídia offline, a área comercial
percebeu o valor da plataforma Zuri e novas
soluções já foram implantadas para processos
comerciais, marketing de guerrilha e verba
cooperada, novamente, gerando maior
eficiência e inovação.

Interessado em saber como sua empresa pode
automatizar processos, aumentando a eficiência
e inovando para ser mais competitiva?

CONTATE
A ZURI
E-MAIL

CONTATO@GOZURI.COM
TELEFONE

+55 11 3032-8531

