
Insider ajuda Lexus Al-Futtaim 
Automotive a captar leads e 

aumentar conversões em 35%



"Estamos muito satisfeitos com os 
formulários que criamos e 
recebemos com a Insider. Quanto 
mais formulários recebemos, mais 
leads recebemos. Além disso, vimos 
mais conversões que se traduzem 
em visitas ao showroom e 
solicitações de test drive, que levam 
a mais vendas.”

Tarawneh, Alaa

Digital Marketing Manager

Lexus Al-Futtaim Automotive

“ Com forms aprimorados e coleta 
de leads, conseguimos conquistar 
o que almejamos, resultando em 
mais vendas.



Sobre a Lexus

Al-Futtaim Automotive é o distribuidor exclusivo Lexus e 
Toyota do Grupo Al-Futtaim. Sua abordagem centrada no 
cliente, padrões internacionais de qualidade e filosofia de 
negócios de valor agregado a tornaram a empresa 
automotiva preferida nos Emirados Árabes Unidos. Como 
resultado, a Al-Futtaim Automotive tem o orgulho de 
representar algumas das marcas automotivas mais 
populares e desejáveis   do mundo.

Pioneiro na indústria automotiva do Oriente Médio e 
África, o Al-Futtaim Group é respeitado em toda a região, 
oferecendo uma ampla gama de serviços, desde leasing, 
vendas e manutenção de veículos de passageiros e 
comerciais até carros usados e aluguéis. 

Fundada em: 1955
Número de showrooms: 8
Opera em: UAE
Número de funcionários: 15,000



O site do distribuidor Lexus tinha algumas limitações de 
codificação e programação. Eles precisavam de uma 
ferramenta de teste A/B que pudesse ajudá-los a 
determinar o que conversava com seu público-alvo, além 
de cenários estratégicos para gerar leads e vendas.

Para atingir esses objetivos, eles precisavam de uma 
plataforma poderosa e fácil de usar que pudesse rastrear 
o comportamento do cliente e enviar mensagens 
personalizadas e direcionadas para uma melhor 
experiência. Além disso, eles estavam procurando uma 
solução que pudesse aprimorar seus recursos de geração 
de leads e redirecionamento.

Usando a solução de teste A/B da Insider e templates que 
economizam tempo, a Lexus aumentou sua taxa de 
conversão em 35%.
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Jornada com a Insider

A integração foi rápida através do Google Tag Manager.

“A implementação foi perfeita e a equipe Insider foi muito 
prestativa e altamente profissional.” - Alaa Tarawneh, 
Digital Marketing Manager, Lexus Al-Futtaim Automotive  
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Primeira 
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Aumentando ROI desde Julho de 2020: 7.9x; Novembro de 
2020: 12.4x

Implementação 
completa



O líder automotivo queria controlar como os usuários são 
notificados sobre ofertas especiais, ofertas por tempo 
limitado e novos estoques em seus showrooms.

Com a ajuda da Insider, a Lexus Al-Futtaim Automotive 
implementou com sucesso o InStory. Ao colocar ofertas 
estrategicamente em sites web e mobile, a nova solução 
de descoberta de produtos da Insider maximiza o tráfego.

InStories são histórias em miniatura que se expandem 
para experiências imersivas com ofertas exclusivas, 
ofertas por tempo limitado e novos produtos de 
showroom. Por meio dessas microexperiências, aumentam 
as visitas ao showroom, as reservas e as vendas.

Usando testes A/B, comparamos usuários que viram o 
InStory com aqueles que não viram. Para aqueles que 
visualizaram o conteúdo do InStory, a coleta de leads 
aumentou 104,88%.

Aumentando a descoberta & engajamento 
com stories personalizados





A empresa queria aumentar os leads e otimizar o site. 
Portanto, além dos leads diretos, eles também precisavam 
de um modelo que reunisse leads com intenção de saída, 
o que lhes trazia muitos novos leads a cada mês.

Com o recurso Hello Bar da Insider, a Lexus Al-Futtaim 
Automotive tornou as ofertas visíveis em seu site. Ao 
colocar conteúdo estratégico em áreas de alta atividade, 
a Lexus conseguiu obrigar os visitantes a agir e preencher 
formulários, resultando em mais visitas aos showrooms.

Impulsionando a geração de leads através 
mensagens de intenção de saída com o 
suporte de IA



86.52% 
aumento na 

taxa de 
conversão



Lexus Al-Futtaim Automotive precisava simplificar a 
navegação no site para novos usuários.

Insider sugeriu um menu bem mais objetivo para reduzir a 
confusão e criar um layout limpo e uma melhor 
experiência do usuário.

150.44% aumento na coleta de leads.

Melhorando a experiência do usuário com 
um menu simplificado





“No final das contas, nosso maior objetivo é aumentar as 
vendas, e usar uma ferramenta como a Insider pode nos 
ajudar nisso. Estamos interessados   em aprender mais sobre 
o Architect e testar seus recursos com campanhas 
orquestradas no futuro.”

Alaa Tarawneh
Digital Marketing Manager
Lexus Al Futtaim Automotive 

O que vem por aí



Sobre a Insider

info@useinsider.com 

www.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 a 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.
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