
Intralinks para Marketing do Deal

Nós projetamos e criamos uma nova solução de Marketing do 
Deal para eliminar a bagunça e guiar você rapidamente para 
seus melhores compradores e seu melhor deal. 

• Distribuição automatizada e personalizada dos documentos 

do processo – Reduz a carga de trabalho de acompanhamento 

e divulgação enquanto mantém o processo de divulgação 

personalizado

• Acompanhamento de divulgação online e colaborativo – 

Acompanhamento automatizado quando documentos são 

enviados, capacidade de armazenar documentos de entrada e 

anotações detalhadas junto com datas de divulgação

• Monitoramento das visualizações de documentos – Obtenha 

insights de como os compradores estão interagindo com os 

documentos do processo

• Armazenamento de documentos de entrada – Mantenha 

documentos importantes, como NDAs assinados, ao longo de 

todo o processo de divulgação

• Contato e perfis de empresa – Acompanhe compradores, 

investidores e colaboradores em transações anteriores

• Lista de Grupo de Trabalho Digital – Oferece clareza para todos 

envolvidos em uma transação

• Responsividade em dispositivos móveis – Verifique o progresso 

da divulgação mesmo fora do escritório! Envie anúncios de 

expectativa, NDAs e CIMs com confiança do seu dispositivo 

móvel

Quanto melhor o marketing, melhor a operação do deal. Saiba como em 
intralinks.com/marketing-do-deal

Marketing do Deal consolidado, acelerado e transformado.  
Nenhum outro fornecedor oferece isso.

Use a solução de Marketing do Deal da Intralinks para organizar, acelerar e 
acompanhar a distribuição de anúncios de expectativa, NDAs e CIMs e abra um 
caminho claro para seus melhores compradores – rápido.

Distribuir e acompanhar documentos de marketing do deal 

manualmente é uma tarefa demorada e propensa a erros. Ainda 

pior, é quase impossível avaliar o interesse do comprador e obter 

insights para guiar sua estratégia e suas táticas. Use a solução 

Intralinks para Marketing do Deal para:

• Simplificar a organização, a distribuição e o armazenamento 

dos documentos do deal

• Acompanhar as atividades e avaliar o envolvimento do 

comprador

• Passar para a due diligence sem dificuldade

intralinks.com/pt/contato
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