
OUTMARKETING 
CONSOLIDA PRESENÇA 
DA CREATE IT NO 
MERCADO E AJUDA 
NO PROCESSO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO

Apoio no processo de internacionalização dos produtos CloudCockpit e DiggSpace 
foi o avanço mais recente na parceria entre as duas empresas. Conhecimento do 
mercado das TI e agilidade e experiência dos seus recursos são principais mais-valias 
da OUTMarketing para a Create IT.

A parceria entre a Create IT e a OUTMarketing começou porque a tecnológica nacional 
não dispunha de profissionais dedicados às áreas do Marketing e Comunicação nos 
seus quadros. A colaboração intensificou-se tendo em conta o conhecimento que a 
OUTMarketing detinha sobre o mercado das Tecnologias de Informação (TI) e os desafios 
correspondentes. O passo mais recente foi o apoio no processo de internacionalização 
dos produtos-bandeira da Create IT. 

Desafio

A Create IT conta, desde há alguns anos, 
com a colaboração de empresas na área 
de Marketing e Comunicação, uma vez 
que não dispunha de pessoas dedicadas 
exclusivamente a essas áreas no seio 
da sua equipa.

O início da colaboração da Create IT com a 
OUTMarketing deveu-se à sua vasta  

 
experiência no setor das Tecnologias 
de Informação, compreendendo bem a 
linguagem do mercado e os desafios a ela 
associados. Adicionalmente, a conjugação 
de competências existentes na equipa da 
OUTMarketing, permite à Create IT contar 
com um parceiro abrangente em termos de 
competências.
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Fundada em 2001, a Create IT é uma empresa portuguesa focada no 
desenvolvimento de sistemas multiplataforma críticos e de suporte 
ao negócio, com forte componente de colaboração e integração, e 
totalmente focados na criação de valor, aumento da produtividade 
e ganhos mensuráveis. Mantendo um forte e gratificante 
relacionamento com os seus clientes, combina a experiência sobre 
as melhores soluções tecnológicas com a promoção de um ambiente 
onde o talento pode prosperar, trazendo o melhor das pessoas. 

Mais informação em www.create.pt

A OUTMarketing é uma agência de marketing 
integrado especializada no setor das Tecnologias de 
Informação. Disponibilizamos soluções integradas 
de inbound e outbound marketing com foco na 
geração de leads e retorno do investimento, de 
acordo com as melhores abordagens, práticas e 
processos do mercado.

Saiba mais em outmarketing.pt 

Solução

Numa primeira abordagem, a OUTMarketing 
funcionou como uma extensão da equipa da 
Create IT, no que ao Marketing e Comunicação 
diz respeito. Atualmente passou a ser 
encarado como um parceiro especializado, 
que apoia e complementa a equipa de 
marketing e comunicação da empresa nas 
diversas vertentes.

“Existem vários fatores que são 
particularmente valorizados na 
nossa relação com a OUTMarketing, 
nomeadamente a competência, a 
flexibilidade e a agilidade existente na 
forma como colaboramos”, explica Nuno 
Guerra, CEO da Create IT.

“A relação tem decorrido com enorme 
naturalidade, existindo sempre uma 
equipa de pessoas disponíveis e enérgicas 
a trabalhar para objetivos comuns, numa 
verdadeira colaboração simbiótica”, aponta 
o responsável da Create IT.

A OUTMarketing contribui atualmente com 
a Create IT através da produção e design de 
conteúdos, gestão de redes sociais, otimização 
do website para os motores de pesquisa, 
desenvolvimento de casos de sucesso e apoio 
na Assessoria de Imprensa - só no último ano a 
Create IT teve 65 notícias publicadas nos media.

Resultados

“A colaboração com a OUTMarketing 
permitiu à Create IT traduzir, de forma 
mais fidedigna, ao mercado aquela 
que é a cultura da empresa, os nossos 
valores e a nossa experiência, quer em 
termos de serviços, quer em termos do 
desenvolvimento de produtos”, explica 
Nuno Guerra.

O CEO avançou ainda que “Também no 
processo de internacionalização dos 
produtos CloudCockpit e DiggSpace, a 
OUTMarketing colaborou desde a primeira 
hora, levando-nos a valorizar de forma 
crescente a função de Marketing na nossa 
organização”. 

Num mercado cada vez mais dinâmico, 
a Create IT conta e continuará a contar 
com a OUTMarketing como um parceiro 
de referência para a área de Marketing 
e Comunicação, dada a sua experiência, 
competência, agilidade e flexibilidade.

65 notícias 
publicadas nos media 
só no último ano

“Existem vários fatores 
que são particularmente 
valorizados na 
nossa relação com 
a OUTMarketing, 
nomeadamente a competência, 
a flexibilidade e a agilidade 
existente na forma como 
colaboramos”
Nuno Guerra, CEO da Create IT

http://www.create.pt
http://outmarketing.pt

