
* Somente para clientes do Marketing Cloud Premier/Premier+

Aumentar as campanhas de marketing com importações de 
dados externos.
Adicione novos dados ao Marketing Cloud para impulsionar suas campanhas. 
Os nossos especialistas implementarão e automatizarão uma importação de 
dados, para que você tenha uma base para criar importações adicionais por 
conta própria.

O que esse Acelerador pode fazer por você
•  Agilizar o lançamento e o direcionamento de campanhas de marketing

•  Aumentar o engajamento de assinantes

•		Aumentar	a	eficiência	e	a	eficácia	das	campanhas	de	marketing

Como funciona
Especialistas	certificados	o	guiarão	pelo	processo	durante	um	período	de	
tempo predeterminado (geralmente de 3 a 4 semanas):

Descoberta 

•  Entender os atributos dos dados a serem importados

•  Descobrir requisitos de formato e de automação

Análise 

•		Resumir	o	que	foi	aprendido	na	descoberta	e	confirmar	a	automação	
desejada

•  Conversar sobre o plano de implementação

•		Construir	a	extensão	de	dados	e	configurar	a	automação

Resultados

•  Preenchimento automatizado de uma única Extensão de dados (tabela) 
criada por uma Importação do Automation Studio

•		A	automação	será	executada	em	uma	agenda	definida	e	poderá	ser	
modificada

•  Conversa sobre documento que descreve a implantação de importação

Automação	e	configuração	de	importação	de	dados

MARKETING CLOUD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBJETIVO

Reduzir os custos operacionais

USUÁRIO-ALVO

Gerentes de marketing, equipes 
que buscam importar dados de 
uma fonte de dados adicionais em 
sua conta do Marketing Cloud para 
atingir uma meta de marketing ou 
atender um caso de uso, como 
personalização, conteúdo dinâmico, 
segmentação ou consolidação de 
dados.

PRÉ-REQUISITOS

•  Edição Core, Advanced, Enterprise 
1.0 ou Enterprise 2.0 do Marketing 
Cloud

•		Uma	conta	de	e-mail	configurada	
do Salesforce Marketing Cloud, 
incluindo Automation Studio

•  Acesso administrativo à conta de 
produção do Marketing Cloud 

•  Gerente de marketing para 
conversar sobre casos de uso para 
os dados importados e metas de 
marketing

Entre em contato com seu executivo 
de conta ou a equipe de sucesso 
do cliente (CSG) hoje! Saiba como 
podemos ajudar você a acelerar o 
seu sucesso com CRM. 
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Sede da empresa 
Salesforce.com Brasil 
Contato 0800 891 1887 
www.salesforce.com/br/services-
training/add-ons/accelerators/

Escritórios globais 
América Latina +1-415-536-4606 
Japão +81-3-5785-8201 
Ásia/Pacífico	 +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700 


