GILBARCO VEEDER-ROOT ATIVA PLATAFORMA
DE MARKETING DIGITAL
Iniciando a implantação da sua estratégia de marketing digital, a Gilbarco Veeder-Root lança suas
redes sociais. A empresa já está presente no Facebook, Twitter e Youtube.
Alinhada com a visão da nova gestão da Gilbarco Veeder-Root do Brasil, as redes sociais chegam para
reforçar a transparência do negócio e promover a interação entre colaboradores, distribuidores, clientes e
usuários de seus produtos.
“A questão não é estar ou não nas redes sociais”, observa Paula Flórido, diretora de marketing. “A
questão é em quais redes estar e como estar, para que apoiem concretamente nossos objetivos
mercadológicos. Estamos onde está nosso stakeholder e principalmente gerando conteúdo relevante para
ele”.
O mix escolhido para ativação das redes sociais da Gilbarco Veeder-Root inclui Facebook, Twitter e
Youtube. “O que não significa que no futuro próximo não entremos em outras redes. O marketing digital
evolui com muita rapidez e estamos diariamente avaliando e mensurando os resultados para nos
ajustarmos com agilidade a esta plataforma”, ressalva Paula.
Além das redes sociais, a plataforma digital da Gilbarco Veeder-Root contempla também a reformulação
de seu site – em fase de conclusão – e a ações com o Google que visam gerar maior visibilidade para a
marca. “Estamos otimizando nossa posição nos mecanismos de busca”, diz André Freire, presidente para
a América Latina da empresa, “vamos destacar nossa marca na internet para sermos facilmente
localizados por clientes potenciais que busquem produtos e serviços relacionados com nosso mercado.
Em resumo, estamos visíveis e vamos gerar grandes oportunidades de negócios”, entusiasma-se ele.
Sobre a Gilbarco Veeder-Root – A empresa é líder global em tecnologia de bombas de combustível com soluções integradas
de abastecimento, do tanque à loja de conveniência. Gilbarco Veeder-Root também é líder mundial em sistemas de medição e
monitoramento ambiental de tanques em postos de serviços. A empresa conta com abrangente portfólio de produtos e serviços,
oferecendo a melhor qualidade e variedade com valor agregado no seu segmento (www.gilbarco.com.br).
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