
A nossa equipa especializada de jornalistas, editores, developers e  

designers está pronta para lhe oferecer uma ampla oferta de serviços con-

cebidos para o ajudar com as suas necessidades de marketing. 

Ninguém conhece a audiência do Canal de TI melhor que nós, portanto 

tire partido do nosso conhecimento para criar poderosas campanhas de 

marketing.

Veja a nossa equipa como uma extensão da sua. Criamos e entregamos-

-lhe diretamente a sua peça de marketing ou integramo-la num progra-

ma mais amplo.

Oferecemos soluções de print, lead-gen, online, entre outros serviços. 

PODCASTS E WEBINARS À SUA MEDIDA

Pode incluir entrevistas com os seus executivos, parceiros ou clientes sobre 

os benefícios dos seus produtos ou soluções. Outros tópicos podem incluir 

demonstrações e análise de produtos ou boas práticas para integração de 

tecnologias. Pacotes lead-gen incluídos. 

CRIAÇÃO DE PUBLICIDADE

A nossa equipa de design irá trabalhar com a sua equipa de marketing para 

desenvolver publicidade print e online para as suas campanhas.

PROGRAMAS DE RESEARCH

Recorra ao Canal de TI para recolher dados sobre preferência de marca, 

awareness, tendências de mercado, níveis de satisfação, entre outros in-

dicadores.

CONTEÚDOS CUSTOMIZADOS PARA O SEU WEBSITE

A nossa equipa pode criar uma variedade de conteúdos 

que poderá utilizar no seu site, incluindo estudos de caso, 

artigos de thought leadership, podcasts, webinars, etc., 

além do feed automático de notícias do IT Channel.

REVISTAS DE CONTENT MARKETING

Recorra a projetos de thought leadership ou destaque his-

tórias de sucesso de clientes e notícias de lançamentos relevantes no for-

mato de uma respeitável publicação de negócios de TI. 

Distribuída pelos seus clientes, bem como por leitores do IT Channel.

WEBZINES PERSONALIZADOS

Acrescente interatividade topo de gama à sua revista, customizada en-

quanto aproveita o poder da Web pelo seu alcance global e facilidade 

de integração com outras iniciativas de marketing.

E-MAIL COM AS SUAS NEWSLETTERS

Programas de comunicação semanal ou mensal incluindo estudos de caso, 

artigos de fundo, ensaios sobre thought leadership da sua equipa execu-

tiva. 

Mantenha os seus clientes e prospects a par das suas soluções, e forneça 

uma experiência rica em conteúdos no seu website. Remetida à sua lista de 

contactos, desenvolvida por nós, ou uma combinação de ambos. 

VÍDEOS PERSONALIZADOS

A equipa de produção do IT Channel irá disponibilizar serviços chave-na-

-mão para a produção e promoção de diferentes tipos de vídeos customi-

zados. Vídeos “product spotlight” incluem uma apresentação geral da sua 

empresa e incluirão as suas informações de marca e contactos. 

O vídeo será apresentado no nosso canal do YouTube e promovido em toda 

a nossa network. Podemos também criar outros tipos de vídeo, incluindo 

vídeos de marca.

CAPAS FALSAS CUSTOMIZADAS

As nossas equipas de produção e design podem criar uma 

unidade promocional de alta visibilidade na nossa revista 

impressa.

CENTROS DE RECURSOS E COMPANY SPOTLIGHTS

Tanto na versão impressa como online, podemos alinhar a 

sua marca e soluções com cobertura específica. 

SERVIÇOS DE MEDIA PERSONALIZADOS Pense “Out of the box”

We Secure the Internet.
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2014 Security Report
Tudo o que necessita saber sobre  as 
tendências actuais de segurança.

Para mais informação por favor contacte-nos:  info_iberia@checkpoint.com

Faça já donwload do relatório para compreender o tipo de ameaças
que enfrenta a sua organização, e as acções que deverá implementar
para melhorar a protecção da sua infra-estrutura.

Channel
informação essencial para VARs e integradores de tecnologia

itchannel.pt


