
Nissan Índia conquista
taxa de conversão 21% maior com a 

segmentação personalizada da 
Insider



Time ultra profissional. Integração 
mais rápida que já vimos.

Punit Banga

Diretor Geral, Customer Experience and Analytics

Nissan India

“
O time da Insider foi um dos times 
mais profissionais que eu já trabalhei. 
Não é novidade que eu já trabalhei 
com todos os outros provedores de 
soluções, mas o tipo de atenção aos 
detalhes que o time da Insider tem é 
incrível, não apenas em relação ao 
conhecimento técnico, mas também 
em termos de gerenciamento das 
conquistas em geral. De fato, o 
processo de integração demorou 
menos tempo do que o esperado.



Sobre a Nissan India

Nissan Motor India Pvt Ltd (NMIPL) é a subsidiária integral da 
Nissan Motor Co. Ltd Japan. Fundada em 2005, a empresa 
fabrica produtos inovadores para os mercados de hatchback, 
MUV, SUV e sedan na Índia. Nissan e Datsun estão entre suas 
marcas. A Nissan e seu parceiro de aliança global Renault 
assinaram um memorando de entendimento em fevereiro de 
2008 para fundar uma fábrica em Oragadam, perto de Chennai, 
com um investimento de 45 bilhões de INR em sete anos. A 
fábrica da aliança Renault-Nissan iniciou suas operações em 
um tempo recorde de 21 meses após a cerimônia de 
inauguração em junho de 2008.

Fundado em: 2005
Números de lojas: 230 ao redor do mundo
Opera em: Índia
Número de funcionários: 4,000



A Nissan Índia se esforça para fornecer uma experiência ao 
cliente que se destaca de seus concorrentes. Eles 
comparam setores que impulsionam experiências 
transformadoras do cliente, como hotéis e companhias 
aéreas. A Nissan Índia sabia que, para atingir esses 
objetivos, precisava de uma plataforma que pudesse 
personalizar a experiência de cada cliente sem saber 
muito sobre eles.

A Insider tornou-se uma forte candidata devido à 
capacidade da plataforma de personalizar experiências 
do cliente e conectar dados em diferentes canais de 
forma transparente. A Insider foi rigorosamente avaliada 
junto com Salesforce e Adobe. A Nissan India escolheu a 
Insider devido à personalização da plataforma e aos 
recursos exclusivos de experiência do cliente. A Insider 
também é facilmente integrada à tech-stack da Nissan 
Índia, composta por Adobe, Salesforce e Adobe Omniture.

A Nissan Índia usou os produtos Web Suite, Web Push, Email 
e Architect da Insider para transformar a sua retenção de 
clientes. Como resultado das ferramentas e conselhos 
estratégicos da Insider, a Nissan Índia viu um aumento 
substancial no tráfego porque eles conseguiram 
segmentar o público com base em seus estágios durante a 
jornada.

Sumário Executivo



Jornada com a Insider

A Insider esteve com a Nissan India em cada etapa do caminho, 
fornecendo insumos estratégicos para chegar a um pack de 
soluções que melhor se adequasse às necessidades da marca. 
A jornada pode ser resumida como:

Contrato assinado

● Reunião de Kick-Off
● Integração começa
● Primeiras campanhas 

vão ao ar

Out 2020

Primeiros resultados

Dez 2020

After starting the integration, when did 
you launch your first campaign?
What did you think of it? 

In November 2020, we launched our lead generation and email 
campaigns. Again, the team was very supportive and 
knowledgeable about managing the overall campaign.

Nov 2020



Melhorando o cadastro de leads para 
test drives usando overlays de coleta 
de leads

A Nissan Índia percebeu que, embora o número de 
visitantes do site estivesse crescendo, uma parte 
significativa deles saía antes de agendar um test drive. A 
marca queria uma ferramenta que otimizasse a jornada e 
motivasse os usuários a se inscreverem para um test 
drive.

A solução da Insider para o desafio foi implementar 
overlays de intenção de saída para a coleta de leads. 
Quando os visitantes que vinham pesquisar seus modelos 
de carros davam sinais de sair do site, o overlay de intenção 
de saída os levava a pensar em se inscrever para um test 
drive.

A Nissan Índia conseguiu melhorar consideravelmente a 
taxa de desistência do visitante — a Nissan observou uma 
taxa de conversão de 15% para os visitantes do site que 
visualizaram ao overlay de coleta de leads (intenção de 
saída).



15% 
Taxa de conversão 

para overlay de 
intenção de saída



Entregando campanhas a partir de 
características demográficas com 
segmentação customizada

A Datsun India (marca automobilística de propriedade da 
Nissan) queria promover suas ofertas segmentando-as para 
diferentes cidades e regiões da Índia. O desafio era conduzir 
campanhas focadas em todo o grande cenário demográfico da 
Índia.

Os Growth Consultants da Insider sugeriram usar os recursos de 
segmentação personalizada da Insider para segmentar clientes 
com precisão em diferentes estados e cidades da Índia. A 
poderosa segmentação baseada em IA pode identificar 
microssegmentos exclusivos e direcioná-los de forma eficaz.

A Datsun India observou uma taxa de conversão de 21% dessas 
campanhas direcionadas com ofertas altamente relevantes.



21% taxa de 
conversão 



Aumentando o engajamento do cliente 
onsite durante a pandemia com a ajuda 
de orquestração de jornadas

A Nissan Índia queria que os visitantes de seu site se engajassem 
com determinados CTAs, como Build & Price, Agende um Test 
Drive, Showroom Virtual etc. Eles estavam procurando uma 
ferramenta que pudesse mapear jornadas exclusivas do cliente 
para facilitar esse engajamento.

A equipe da Insider recomendou o uso do Architect, uma 
ferramenta de orquestração de jornada do cliente com 
inteligência artificial, para engajar os usuários nas páginas em 
que eles provavelmente navegariam e nas páginas em que eles 
provavelmente tomariam alguma ação. As jornadas foram 
segmentadas para usuários que visitaram dois veículos 
populares da Nissan — Kicks e Magnite. Essas jornadas também 
foram submetidas a testes A/B para identificar as mais 
bem-sucedidas.

Ao combinar Architect e testagem A/B, a Nissan Índia conseguiu 
identificar as jornadas mais bem-sucedidas e direcionar esses 
usuários para a página de destino apropriada com base em sua 
afinidade online/offline. As audiências on-line foram direcionadas 
para a seção "Solicitar Call Back".

A Nissan também alcançou 8% dos visitantes da página de Kicks 
e Magnite por meio dessa estratégia.



Redirecionando o visitante 
de detalhes do carro

Quando o usuário entra no 
segmento “Visitantes das 
páginas Kicks e Magnite”

Espere 1 dia. Se 
a conversão 
não ocorrer…

Espere 1 dia. Se a 
conversão não 
ocorrer…

Teste A/B 
Sim Não

Testagem A/B 
para identificar 
as jornadas de 

cliente mais 
bem-sucedidas

“Construa e precifique 
seu modelo Nissan”

“Construa e precifique 
seu modelo Nissan”

“Agende seu Nissan Online 
ou um Test Drive”

“Solicite um Call Back”

“Solicite um Call Back”

Alcançou 8% 
dos visitantes 

da página dessa 
campanha



Olhando para o futuro

A Nissan Índia está planejando expandir o escopo da Insider de 
forma que sua solução de CRM existente seja totalmente 
substituída pela Insider. A empresa também planeja integrar 
suas jornadas de pós-venda e propriedade na plataforma. O 
relacionamento da Nissan Índia com a Insider está ficando cada 
vez mais forte, e eles esperam que continue a crescer, pois é 
baseado no compromisso mútuo.



Sobre a Insider

info@useinsider.com                                                                                 www.useinsider.com 

Insider Growth Management Platform (GMP) helps digital marketers drive growth 
across the funnel, from Acquisition to Activation, Retention, and Revenue. 
Leveraging real-time predictive segmentation powered by Artificial Intelligence, 
Growth Management Platform empowers marketers to deliver personalized 
journeys across the web, mobile web, mobile apps, and ad channels. Built on a 
unified data layer, GMP is easy to implement and simple to use, avoiding the 
need for complex integrations and dependency on IT teams. Insider simplifies 
the life of digital marketers and helps them drive growth for their brands, with 
zero marketing waste.
 
Insider is a technology company with offices in London, Paris, Singapore, Tokyo, 
Hong Kong, Seoul, Sydney, Helsinki, Barcelona, Dubai, Moscow, Warsaw, Taipei, 
Jakarta, Manila, Wellington, Istanbul, Kiev, Ho Chi Minh City, Bangkok, Brussels, 
Amsterdam, Luxemburg, Ankara, and Kuala Lumpur. Insider has been recognized 
as a Leader in the G2 GridⓇ for Mobile Marketing for 13 consecutive quarters. 
Insider Growth Management Platform is firmly positioned in Gartner’s Magic 
Quadrant for Multichannel Marketing Hubs 2020. 

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.

mailto:info@useinsider.com
https://useinsider.com/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook-webpush&utm_content=Homepage

