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Quer Participar ou Sabe de Alguém com uma Grande 
História para Contar?
Acesse www.vertiv.com/testemunhos para ver exemplos e 
compartilhar sua história.

Você fez um esforço conjunto com a Vertiv para 
implementarmos as soluções de continuidade digital 
que mantêm as empresas funcionando e otimizadas 
para atingir seus objetivos de negócios. Você usa 
nossos produtos e serviços para criar vantagens 
competitivas no mercado e esta é uma história que 
merece ser compartilhada! Deixe que a Vertiv fale 
em seu favor. Valorizamos nossa parceria, estamos 
ansiosos para compartilhar seu sucesso e temos os 
recursos e o alcance para contar ao mundo.  
 
Como Funciona? 
 O processo é simples. Uma vez que você tenha concordado 
em participar, começaremos a conversar com você e/ou outras 
pessoas envolvidas de outra empresa. A equipe da Vertiv lhe 
entrevistará sobre um recente projeto ou empreendimento de 
sucesso. Vamos analisar as necessidades críticas, como você 
as atendeu e quais os resultados alcançados.

A partir desta entrevista, vamos criar uma história envolvente 
para promover seu sucesso.  Essa história pode ser montada 
de várias formas, dependendo do nível de participação.  
Embora faremos um trabalho colaborativo no sentido de 
melhor atender seus objetivos de marketing, seguem abaixo 
algumas das coisas que entregamos como padrão: 
yy Depoimento ou estudo de caso em vídeo
yy Estudo de caso escrito
yy Comunicado de imprensa
yy Postagem de blog
yy Slide de sucesso
yy Citações

Como usamos sua história de sucesso também pode variar:
yy Publicação em Website
yy Compartilhamento em redes sociais
yy Relações com a mídia/analista da indústria
yy Publicação em mídia especializada
yy Participação em palestras
yy Referência para clientes
yy Apresentações de vendas ou executivas
yy Webcasts

O que Você Ganha?

Com um pequeno investimento de tempo nessa oportunidade de 
marketing conjunto, você colher grandes benefícios:

Liderança Intelectual 
Ao compartilhar como a sua organização usa a inovação 
tecnológica para resolver os mais difíceis desafios dos negócios de 
hoje, você fica conhecido por sua expertise e visão sobre  
a indústria.

Reconhecimento da Marca 

Promover consistentemente as capacidades únicas de sua 
empresa para atender a necessidades críticas lhe deixa sempre no 
“top of mind” de seu público chave. 

Engajamento do Cliente 
Histórias de sucesso, promovidas através de diversos canais de 
comunicação, mostram claramente o valor que você aporta para 
seus clientes, o que traz mais interesse e mais envolvimento.

Participação de Mercado 
Seu público chave ter um maior conhecimento sobre suas 
capacidades empresariais leva a perguntas que geram vendas e, ao 
longo do tempo, aumentam sua participação de mercado.

 
O que Nós Ganhamos?

Seu sucesso é o nosso sucesso!  Este é o ponto principal.   
E ninguém pode explicar melhor que você como a Vertiv está 
atendendo a acelerada demanda do mundo por dados. A sua 
experiência em primeira mão, compartilhada através de estudos de 
caso e histórias de sucesso, possibilita nosso crescimento e nossa 
melhoria contínua. 
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