
Controle  
e produtividade 
em ações de marketing:
Acompanhe em tempo real todas suas ativações de marca,  
onde quer que elas estejam! Uma solução. Inúmeras utilizações.

O primeiro. Feito para agências. 
Perfeito para clientes.

Antecipe-se aos problemas  
com nossa Central de Alertas

Único com Painel Analítico  
com o histórico de seus KPI’s

Crie Workspaces e organize 
o seu trabalho por Ações

Customize o painel e o 
subdomínio com a sua marca

Dashboard inteligente, com 
exclusivos Time Machine e Timeline

Painel de Visualização disponível 
para os seus convidados

DIFERENCIAIS PARA O SEU SUCESSO
Inove com soluções de BI que só o Marketing Monitor tem

Supervisiona equipes 
de campo próprias e de 
terceiros

Realiza auditorias e 
coleta informações em 
Feiras, Festas e Eventos

Dá suporte a 
campanhas de incentivo, 
relacionamento e 
comprador misterioso

Valida e registra ações 
de Mídia Exterior (OOH)

Controle da qualidade e 
conformidade em redes 
e franquias

Monitora promotores 
em blitz e ações de 
reposição, degustação e 
conversão

Auxilia no treinamento e 
envio de informações à 
equipe de campo

Faz fotos, pesquisas e 
checklist de tarefas

Monitora concorrência 
e compartilha 
benchmarks

Valida e registra ações 
de live marketing, 
ativações e promoções 
em campo

Checa conformidade 
das ações de trade 
marketing

Monitora merchandising, 
share, estoques e preços 
no pdv

http://www.marketingmonitor.com.br/


Cada licença custa muito pouco por dia e traz múltiplos  
benefícios! Todas as assinaturas pagas incluem: 

www.marketingmonitor.com.br

PLATAFORMAS INTEGRADAS 
 PARA MAIOR CONTROLE DE SUAS AÇÕES!

A ferramenta Marketing Monitor opera em duas plataformas:

Valida o início e o término das 
ações com geolocalizador;

Informações em tempo real e 
envio de alertas customizados;

Coleta pesquisas, fotos e faz 
checklist on e offline;

Apresenta tarefas e otimiza os 
roteiros do seu dia.

APLICATIVO (APP)
Empodere sua equipe de campo e 
receba informações em tempo real.

Cadastramento de locais, 
equipes, visitas e tarefas;

Relatórios gerenciais  
e rankings para o apoio da 
tomada de decisões;

Dashboard inteligente com 
gráficos e tabelas para análises 
históricas de seus KPI’s;

Workspaces para organização  
das ações por módulos  
(ex: Clientes, BU’s, Filiais, etc)

PAINEL GERENCIAL (WEB)
Turbine sua gestão e compartilhe os 
resultados com seus pares e clientes.

ACESSÍVEL A EMPRESAS E AGÊNCIAS  
DE TODOS OS TAMANHOS! 

• Setup Inicial grátis

•  Painéis Gerenciais e de 
Convidados Ilimitados

•  Criação de Ações  
e Tarefas ilimitadas

•  Envio de Relatórios 
Automáticos por Email

• Exportação de relatórios 

•  Acesso ao Painel 
Analítico

• Função Biblioteca

•  API disponível para 
integração

• Histórico de dados

http://www.marketingmonitor.com.br/

