NCR CUSTOMER
REFERENCE PROGRAM
I N OVA R . T R A N S F O R M A R . C R E S C E R .
A NCR convida você, nosso valioso cliente, a compartilhar o seu sucesso alcançado com as soluções e os serviços da NCR.
O NCR Customer Reference Program é a nossa maneira de reconhecer suas inovações exclusivas alcançadas
com a tecnologia da NCR.
Assuma o crédito por suas conquistas excepcionais e destaque o seu sucesso. Deixe-nos permitir que você potencialize
a sua história para alcançar uma exposição positiva e reconhecimento da marca com um público global.

Para outras informações, acesse ncr.com/customer-engagement, ou envie um e-mail para
Customer.Engagement@ncr.com

1. B E N E FÍ C I O S D O PR O G R A M A

•E
 nvolva-se com colegas do setor, executivos da NCR
e comunidades de analistas
•A
 primore sua posição no setor como um líder inovador
•D
 escubra o acervo de oportunidades de envolvimento
que aumentará a voz da sua marca
• Junte-se a uma comunidade de inovadores do setor que
estão liderando a transformação da experiência do cliente

Seja um líder inovador reconhecido permitindo
que possamos compartilhar a sua história e
assim desenvolver uma parceria mais profunda
com a NCR à medida que trabalhamos juntos na
próxima ideia revolucionária.

2. CO M O CO M E Ç A R

1. Envie um e-mail para
Customer.Engagement@ncr.com
2. Faça

parceria com um representante
da NCR para compartilhar sua história
de sucesso

3. M E N U D E O P O R T U N I DA D E S D E R E FE R Ê N C I A

1. S
 eja uma referência de cliente: A primeira ação
que vamos pedir é que você seja uma referência de
cliente da NCR. Pedimos para usar o logotipo da sua
empresa em apresentações externas, eventos do setor
e feiras. Também gostaríamos de solicitar que você
atue como referência no pedido de ofertas (request for
proposal, RFP) de outro cliente, seja como um contato
por chamada, e-mail ou visita ao site. Esses tipos de
envolvimentos são muito bem recebidos pelas outras
pessoas, por isso, agradecemos a oportunidade de
usar você como referência. Este tipo de envolvimento é
estritamente entre empresas (não divulgado).
2. Citação do cliente: Envie uma breve declaração
descrevendo a sua experiência com a NCR.
3. Grupo de discussão: Participe de um grupo de
discussão da NCR e dê a sua opinião sobre a direção
futura da tecnologia da NCR. Queremos desenvolver as
nossas soluções pensando no cliente. Esses grupos de
discussão representam um grupo central de clientes
que ajudam a moldar a nossa visão futura.
4. Comunicado conjunta à imprensa: Um comunicado
de relações públicas enviado à mídia e outras
publicações direcionadas (como publicações do setor ou
comerciais) para promover avanços notáveis na
 relação
de trabalho entre o cliente e a NCR. Exemplos podem
incluir um novo cliente, implementação ampliada ou
novas tecnologias.

5. Menção no Boletim com investidores/comunicação
de ganhos: Como uma empresa de capital aberto,
a NCR anuncia os resultados comerciais para suas
partes interessadas e gostaria de comentar sobre
algumas das iniciativas que estão sendo realizadas
com você. Por exemplo, “Estamos empolgados
por anunciar o fortalecimento da relação de longo
prazo com a empresa XYZ, um distribuidor com
115 estabelecimentos sediado nos Estados Unidos,
Com ponto de venda de hardware vencedor. Isso
complementa nossas soluções existentes de software
e serviços já implementadas, oferecendo um conjunto
completo de soluções para a empresa XYZ.”
6. Podcasts: Um podcast é um recurso para download
que pode ser usado para explorar tópicos de diversas
maneiras. Usando um formato de entrevista, o podcast
pode analisar: um desafio que o cliente solucionou,
tendências ou opiniões etc. O podcast incluirá uma
descrição predeterminada, perguntas aprovadas
pelo cliente e uma revisão final do cliente antes da
distribuição.

PAR TICIPAÇ ÃO EM E VENTOS DO SE TOR / TERCEIROS
Periodicamente, destacamos logotipos e exemplos de implementações de clientes em feiras e eventos realizados pela
NCR. É valioso para nossos clientes, analistas do setor e membros da mídia ver em primeira mão como colaboramos com
nossos clientes para oferecer uma experiência superior na vida real.

REL ATÓRIO TÉCNICO POR ESCRITO OU EM VÍDEO
Um estudo de caso ilustra um exemplo real de como o cliente e a NCR resolveram juntos um desafio comercial e
alcançaram resultados significativos e mensuráveis, além de retorno sobre o investimento, financeiro e outros. Usando
um questionário padronizado, a equipe da NCR entrevista a equipe do cliente para detalhar o desafio, a abordagem e a
solução(ões) implementada(s) para abordar o desafio e os resultados decorrentes. O estudo de caso pode ser expresso
em uma narrativa escrita ou em formato de vídeo (e nesse caso disposições adicionais seriam feitas para filmagem no local
com o cliente).

WEBINÁRIO
Por meio das nossas relações com associações do setor, publicações, analistas e outros líderes inovadores, a NCR pode
ter oportunidades de participar de webinários abertos aos membros inscritos. Isso oferece uma plataforma maior para
ampliar as histórias de sucesso e as mensagens relacionadas aos principais tópicos do setor. Além disso, a NCR produz
e realiza webinários para clientes existentes e potenciais. Embora os formatos possam variar, esse tipo de envolvimento
normalmente incluiria a colaboração com a NCR para desenvolver uma apresentação patrocinada e promovida por esses
líderes inovadores ou exclusivamente com a NCR.

I N S C R I ÇÕ E S PA R A PR Ê M I O S
Às vezes destacamos implementações notáveis que realizamos com nossos clientes, tendo em conta os prêmios do setor
e de tecnologia. Ao fazer isso, não apenas promovemos as soluções que nossos clientes usam para gerir suas empresas,
mas também demonstramos formas inovadoras de trabalharmos juntos para solucionar os desafios comerciais e alcançar
resultados mensuráveis. A NCR trabalha com as equipes dos nossos clientes para criar inscrições e reunir qualquer
material de apoio ou documentação necessária para enviar a inscrição. As inscrições vencedoras são divulgadas na mídia
social e em atividades de RP, conforme apropriado.

CO N V I T E S PA R A AT UA R CO M O PA L E S T R A N T E
Um convite para atuar como palestrante é uma oportunidade para você compartilhar sua implementação empresarial
ou nossa relação estratégica em um evento patrocinado ou realizado pela NCR ou em uma grande feira de negócios. Um
convite destes pode incluir uma única apresentação ou um espaço de participação em um painel com outros especialistas
do setor para compartilhar e comparar suas experiências. A NCR patrocinará a sua participação para falar no evento.

OBSERVAÇÃO: Todas as atividades acima serão ampliadas por RP e publicações na mídia social ou
nos canais sociais da NCR.

FA L E CO N OS CO
NCR.COM/CUSTOMER-ENGAGEMENT

P O R Q U E A N C R?
A NCR Corporation (NYSE: NCR) é uma líder em soluções multicanal, transformando as interações diárias
com empresas em experiências excepcionais. Com seu software, hardware e carteira de serviços, a NCR
capacita mais de 700 milhões de transações diariamente entre os setores de varejo, financeiro, viagens,
hospitalidade, telecomunicações e tecnologia, e empresas de pequeno porte. As soluções da NCR
executam as transações diárias que tornam sua vida mais fácil.
A NCR está sediada em Atlanta, Ga., EUA, com mais de 30 mil funcionários e negócios em 180 países.
NCR é uma marca registrada da NCR Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

A NCR aprimora de maneira contínua os produtos à medida que novas tecnologias e componentes ficam disponíveis. Portanto, a NCR se reserva o
direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Todas as características, funções e operações descritas neste documento podem não ser comercializadas pela NCR em todos os locais do mundo.
Consulte o seu representante da NCR ou o escritório da NCR para obter as informações mais atualizadas.
NCR é uma marca comercial registrada da NCR Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todos os nomes de produtos e marcas
mencionados neste documento são marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço de seus respectivos detentores.
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