
Lego aumenta seus inscritos em 
361% criando campanhas de 
email personalizadas com a 

Insider



Tivemos uma grande sinergia com 
a Insider desde que começamos a 
trabalhar com eles. A equipe da 
Insider nos apoiou proativamente 
durante o processo de integração, 
sugerindo as melhores práticas 
que nos ajudariam a extrair mais 
de sua plataforma. Com a Insider, 
todo o nosso processo de 
marketing foi bastante 
simplificado, e é isso, junto com o 
admirável suporte técnico que os 
torna uma ótima escolha para nós 
da LEGO/KOJ.

Suporte proativo, ótimos 
relacionamentos, marketing simplificado

Francois Marque

Marketing & eCommerce Manager

Lego/KOJ




Sobre
LEGO

Mestres da Reinvenção. 
Constantemente inovando, nunca 
se contentando com menos. 
Construindo, reconstruindo e 
lutando pelo melhor. É essa 
resiliência e sensação permanente 
de renovação que leva a LEGO 
além. Nunca estagnados.



fundada em: 1932

NÚmero de lojas: 731

Opera em: 50 países

Número de funcionários: 20,468




Sobre
KOJ Group

De um começo humilde em 1987, 
o Grupo KOJ cresceu 
rapidamente, empregando mais 
de 2.900 membros da equipe, 
dentro de uma ampla rede de 
mais de 664 lojas com sede em 
Dubai, Emirados Árabes Unidos, 
e um Escritório Regional 
Financeiro em Jeddah, Arábia 
Saudita.



O Grupo opera dez marcas 
líderes regionais e 
internacionais: Mikyajy, Nayomi, 
The Body Shop, Early Learning 
Centre, LEGO, Toy School, 
Nayomi Moda, Nayomi Beauty 
Salon, Neal's Yard Remedies, 
Mihyar e Subway.





Fundado em: 1987

Número de lojas: 664

Opera em: Oriente Médio

Número de funcionários: 2900




Desde o começo, a KOJ estava 
focada em um método de 
marketing ágil com elementos 
adicionados à jornada do 
cliente à medida que mais 
informações são coletadas 
sobre eles ao longo do tempo. 
Com a LEGO/KOJ bem ciente 
da necessidade de 
personalização no marketing, 
eles abordaram a Insider para 
ser seu parceiro de crescimento 
e ajudá-los a alcançar o 
sucesso de marketing de longo 
prazo por meio do marketing 
personalizado omnichannel.

A LEGO fez parceria com a KOJ 
para trazer seus brinquedos de 
renome mundial para o Reino 
da Arábia Saudita em 2020. 
Eles tiveram que começar do 
zero em um ambiente 
extremamente competitivo com 
nenhum dado de clientes. Eles 
deram de cara com o desafio 
de criar aceitação para uma 
marca internacional no 
mercado de brinquedos, que foi 
inundado por muitas marcas 
locais populares. Para obter 
sucesso nessa situação, eles 
precisavam da tecnologia certa 
com o tipo certo de suporte 
com conhecimento local e 
perspectivas que agregariam 
valor à sua equipe de 
marketing.

Sumário 
Executivo



Jornada
com
a Insider
A LEGO/KOJ teve uma jornada bem planejada com a Insider, com 
integrações de produtos eliminadas gradualmente e adicionadas 
gradualmente. Acompanhe abaixo a linha do tempo desta 
jornada:

   Quando as primeiras campanhas foram lançadas?


15.10.2020 
Adição do app suite mobile 

da Insider

01.02.2020 
Lançamento da primeira 

campanha de email 
usando a Insider

15.03.2020 
Implementação dos produtos 
da Insider: websuite e Archiect.



Jornada
com
a Insider

“Foi a escolha certa para nós escolher a Insider desde o início. Foi fácil integrar-se 
à plataforma deles e pudemos ver as engrenagens começarem a girar desde o 
início, conforme os resultados começaram a chegar. Consideramos a Insider uma 
plataforma muito interativa e envolvente para usarmos, além de apresentar 
elementos de conteúdo interessantes para nossos clientes interagirem. No geral, foi 
ótimo trabalhar com a Insider e a equipe por trás da plataforma.”



Francois Marque, Marketing & eCommerce Manager, LEGO/KOJ

Leia um pouco do depoimento da LEGO/KOJ sobre a experiência

   Quando os primeiros resultados foram conquistados?


10.03.2022 
Abandono de Carrinho (Architect)

27.01.2021 
eMail

12.04.2021 
Web Suite



Construindo relacionamentos 
e aumentando a base de 
clientes através de email

   Solução



A LEGO/KOJ decidiu usar o 
produto de e-mail da Insider 
como a primeira solução para 
enfrentar o desafio de um 
restrito banco de dados. Eles 
configuram a coleta de leads 
em seu site e aplicativo, 
oferecendo incentivos nos 
primeiros pedidos para os 
usuários, à partir da inserção 
dos seus e-mails para ganhar 
um código promocional. Eles 
continuaram enviando 
newsletters promocionais para 
esses usuários regularmente 
com ofertas e descontos 
exclusivos.


   Desafio



Já que LEGO/KOJ estava 
começandodo zero na região,

eles tinham um banco de dados 
muito limitadoque eles queriam 
aumentar, ao mesmo tempo que  
tentavam converter usuários deste 
banco de dados em clientes.


   Resultado



A comunicação regular da 
LEGO/KOJ foi eficaz na 
conversão de leads em 
clientes. Esses e-mails foram 
bem recebidos com taxas de 
abertura de 30,8%. Sua base 
de assinantes também 
cresceu 361% e, até hoje, o e-
mail continua sendo um dos 
principais canais para criar a 
maior geração de receita.



361% crescimento em 
inscrições
30.68% taxas de abertura



Melhorando o product 
awareness e aumentando as 
visualizaçãoes de página 
com o InStory

   Solução



O time da Insider recomendou 
o uso do InStory, a moderna 
ferramenta de descoberta de 
produtos que lembra o 
formato bem familiar de mídia 
social de navegação por 
stories e incentiva os usuários 
a clicar e conferir o que a 
empresa tem a oferecer.

   Desafio



A LEGO/KOJ queria melhorar a 
descoberta de produtos, 
promover ofertas e aumentar 
as visualizações gerais de 
página em seu aplicativo.


   Resultado



Como resultado do uso do 
InStory, a LEGO/KOJ obteve 
uma melhoria nas 
visualizações de página de 
47,88%, com uma redução na 
taxa de rejeição de 29,71%.



Aumento de 
visualizações de página 
- 47.88%
Diminuição de 
bounce rate - 29.71%



O que vem 
pela frente

A LEGO/KOJ pretende criar mais experiências hiperpersonalizadas no 
futuro com o objetivo de reter os clientes existentes e aumentar o LTV. 
Eles também querem construir um forte programa de CRM com 
comunicação automatizada durante todo o lifetime do cliente com 
suas necessidades e preferências em constante mudança.



Por meio do Architect da Insider, a LEGO/KOJ também deseja criar 
jornadas de clientes personalizadas cross-channel para promover a 
marca, gerar conversões e ampliar a presença da marca.



Sobre
a Insider

useinsider.com | info@useinsider.com

Insider - a plataforma cross-channel para experiências individualizadas - permite que os profissionais 
de marketing conectem dados de diversos canais e sistemas e prevejam o comportamento futuro dos 
seus clientes por meio de IA. Os profissionais de marketing utilizam Insider para oferecer experiências 
personalizadas em canais como Web, App, Web Push, Email, SMS, Aplicativos de mensagens 
(WhatsApp, Facebook Messenger, RCS), anúncios e muito mais. 



Recentemente a Insider anunciou sua rodada de financiamento da Série D de US$ 121 milhões, 
liderada pela QIA e acompanhada por Sequoia, Riverwood Capital, 212, Wamda Capital, Esas Private 
Equity e Endeavor Catalyst. Com esse marco, a empresa se torna o 9º Unicórnio SaaS B2B do mundo e 
1º na América Latina e na Turquia e um dos poucos unicórnios SaaS fundados e liderados por mulheres 
no mundo. Insider foi destaque no Gartner Magic Quadrant para Multichannel Marketing Hubs 2020 e 
The Forrester Wave para Cross-Channel Campaign Management 2021. A empresa foi nomeada a líder 
# 1 em Mobile Marketing Software e Redes de Personalização da G2, com uma classificação de 4,6 / 5 
baseada 100% nas análises dos usuários, 17 trimestres consecutivos. A CrunchBase classificou 
recentemente a co-fundadora e CEO da Insider, Hande Cilingir, como uma das principais CEOs 
mulheres fora dos Estados Unidos.



Muitas das empresas mais prestigiadas da Fortune 500 e das principais marcas do varejo, automotivo 
e de viagens usam Insider para oferecer experiências personalizadas baseadas em IA que superam as 
expectativas dos clientes. Insider conquistou a confiança de mais de 800 empresas globais, incluindo 
Singapore Airlines, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, Samsung, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, 
Marks & Spencer, Allianz, BBVA, Dominos, Avon e CNN.


https://useinsider.com/

