
Programa para Startups

Porque criamos o programa?
A Resultados Digitais é uma empresa de tecnologia 
que está no mercado há mais de 8 anos. Nesse 
tempo, saímos de 0 para mais de 12.000 clientes. 
Tudo isso só foi possível porque investimos em 
uma estratégia de Inbound Marketing, com 
geração de conteúdo e automação de marketing. 
Com o tempo, passamos a gerar mais de 50 mil 
Leads por mês que, quando devidamente 
qualificados, são o combustível necessário para o 
nosso departamento comercial vender mais.

Nós conhecemos na pele os desafios de 
crescimento de uma Startup e sabemos que nos 
primeiros anos todos os investimentos precisam ser 
muito assertivos, e qualquer economia é bem vinda. 
Pensando nisso, desenvolvemos um programa de 

benefícios focado nessas empresas com grande 
potencial de crescimento. Entendemos que esse 
mercado é difícil e por isso estamos dispostos a auxiliar 
Startups de todo o país a terem sucesso com suas 
estratégias de geração de Leads e vendas.

Hoje, temos várias Startups de sucesso como clientes e 
buscamos replicar um pouco do aprendizado delas, e 
do nosso, com outros clientes. Além disso, buscamos 
criar espaços onde essas empresas possam 
compartilhar conhecimento e até pensar em 
estratégias de marketing em conjunto, ampliando o 
alcance de suas ações.

Como o RD Station Marketing ajuda as Startups?
O RD Station Marketing é uma ferramenta de 

automação de Marketing, com as funcionalidades 

necessárias para automatizar os processos de uma 

sólida estratégia de Marketing Digital focada em 

Vendas. Muitas ações do processo podem ser 

automatizadas para escalar uma operação: a 

segmentação, o relacionamento e a qualificação de 

potenciais clientes. Assim, é possível enviar ao time de 

Vendas apenas aqueles contatos que estão mais 

avançados na jornada de compra e poupar tempo e 

esforços de toda a equipe. 

• Atrair visitantes ao site; 

• Transformar visitantes em oportunidades de negócio; 

• Relacionar-se com esses potenciais clientes; 

• Passar para o time comercial as oportunidades mais 
preparadas para fechar vendas; 

• Analisar os resultados e descobrir de onde vem o 
retorno sobre cada centavo investido

Olá, a seguir você vai conhecer o programa de benefícios especiais 
para Startups  e comece a gerar resultados capazes de fazer 

sua empresa decolar.

: Conheça os benefícios do programa

A plataforma de Marketing e 
Vendas  da Resultados Digitais
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Quais são os benefícios para a aceleradora?
Contar com todo o conhecimento da Resultados 
Digitais em Marketing Digital e estratégias de venda 
na web para a capacitação e formação das 
empresas aceleradas. Esse conhecimento poderá 
ser repassado por meio de mentorias, cursos, 
conteúdos exclusivos e hangouts com as empresas 
aceleradas, que devem ser previamente acordados 
com a Resultados Digitais. 

Além disso, o programa permite benefícios 
exclusivos para garantir que as Startups tenham 
acesso a uma plataforma completa onde 
possam colocar todas as estratégias propostas 
para rodar, permitindo que o processo de tração 
aconteça de maneira mais efetiva e acelerada 
possível.

Quais são os benefícios para  
as Startups aceleradas?

DESCONTOS NA FERRAMENTA E CONSULTORIA

• 25% de desconto na contratação de qualquer 
plano anual, pelo período de 12 meses (válido 
para os planos de tabela); - Válido somente para 
novas contratações.

• Até 25% de desconto nos planos de 
implementação, variando de acordo com a forma 
de pagamento escolhida. 

DESCONTOS EM CURSOS E EVENTOS

• Até 75% de desconto em todos os cursos da  
Resultados Digitais;

• Descontos exclusivos para os eventos realizados  
pela Resultados Digitais como o RD Summit e o  
RD on The Road.

NETWORKING E DIVULGAÇÃO

• Acesso a uma rede de empresas de tecnologia 
para  troca de informações e ideias sobre novos 
projetos;

• Ter a possibilidade de ser um dos nossos cases na  
página da empresa ou em nossos eventos.

Quais são os pré-requisitos  
para as aceleradoras?

• Enviar o material sobre o programa de 
parceria para as empresas aceleradas (no início 
do projeto e para as novas turmas); 

• Agendar um hangout sobre Inbound 
Marketing com as empresas aceleradas que 
será realizado pela RD (no início do projeto e 
com as novas turmas); 

• Comunicar a Resultados Digitais sempre que 
houver uma nova turma de empresas 
Incubadas ou Aceleradas; 

• Inserção do logotipo da Resultados Digitais na 
página de parceiros do site da aceleradora. 

Quais são os pré-requisitos  
para as Startups aceleradas?

• Ter um site no ar 

• Estar vinculada a uma aceleradora/incubadora 
parceira, ou ser graduado há menos de 1 ano 
da data de aplicação; 

• Ter uma pessoa que possa dedicar pelo 
menos 12 horas semanais ao projeto; 

• Ter um produto pronto para lançamento ou já 
rodando

http://cursos.resultadosdigitais.com.br/
http://resultadosdigitais.com.br/eventos/
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Como funciona o processo de aplicação e seleção?
Para receber os benefícios exclusivos do programa,  basta seguir os seguintes passos:

1 - Preencha sua aplicação nesse link;

2 - Um dos consultores especialistas em empresas 
de  tecnologia entrará em contato para agendar 
uma  avaliação de marketing para entender melhor 
as  necessidades da empresa;

3 - Após a aprovação, o especialista vai montar com  
você um plano de utilização e entender qual plano  
do RD Station melhor se adequa a sua empresa;

4 - Você realiza a contratação e agendamos a 
primeira reunião para iniciar a Implementação.

Dúvidas Frequentes

QUEM É A RESULTADOS DIGITAIS?

Se quiser conhecer um pouco mais do nosso dia a dia e 
de como estamos crescendo, assista este vídeo.

O INBOUND MARKETING FUNCIONA PARA  
MINHA EMPRESA?

A nossa experiência tem mostrado que o Inbound  

Marketing é uma das estratégias mais eficientes  para 

uma empresa de tecnologia conseguir escalar,  porque 

requer baixo investimento financeiro,  funciona para o 

mercado B2B e B2C e os processos  podem ser 

automatizados. Saiba mais.

QUAIS FUNCIONALIDADES EXISTEM NO RD  

STATION MARKETING?

Um dos principais benefícios do RD Station 

Marketing é que ele reúne diversos recursos em 

um lugar só. Por isso chamamos de ferramenta 

tudo em um. Nele você pode agendar posts, criar 

anúncios, montar landing pages e pop-ups de 

forma fácil, assim como email marketing. Além 

disso, consegue ver o histórico de interação dos 

seus contatos, segmentar, rastrear, classificar e 

automatizar ações para eles, para assim escalar 

sua operação, e assim não precisa mais fazer ações 

repetitivas manuais. Para conhecer mais  detalhes, 

acesse nossa página de funcionalidades.

O QUE FAZER SE MINHA ACELERADORA NÃO  FAZ 
PARTE DO PROGRAMA?

Caso a sua aceleradora não faça parte do programa,  
você pode indicá-la através desta página e um  consultor 
entrará em contato.

O CONTRATO POSSUI UM TEMPO MÍNIMO  DE 
DURAÇÃO?

Sim. O Inbound Marketing é um processo que  tem 
retorno em grande volume e escala no médio
prazo. Sendo assim, nossos contratos têm duração  
mínima de 12 meses. Se quiser conhecer mais  sobre o 
contrato, você pode acessar este link.

POSSO INTEGRAR O MEU SISTEMA OU  
SISTEMAS DE TERCEIROS AO RD STATION?

O RD Station Marketing surgiu com o objetivo de 
concentrar  em apenas um lugar tudo que é necessário 
para  realizar uma boa estratégia de marketing digital.  
Por essa razão, somos uma ferramenta altamente 
integrável com diferentes sistemas, como você pode  ver 
neste link.

A IMPLEMENTAÇÃO INICIAL É OBRIGATÓRIA?

Ao longo do tempo percebemos que nossos clientes que 

passavam por uma Implementação inicial chegavam a 

ter até 4 vezes mais resultados. Por isso, decidimos ter a 

Implementação como obrigatória para todos os clientes 

que começam a usar o RD Station Marketing.  Para 

conhecer mais sobre os  pacotes, acesse este link.

http://pages.rdstation.com.br/aplicacao-rd-para-startups
https://www.youtube.com/watch?v=6ovYL1I6oZw&amp;feature=youtu.be
http://materiais.resultadosdigitais.com.br/marketing-digital-para-startups?nfu=0
https://www.rdstation.com.br/funcionalidades/
http://pages.rdstation.com.br/indique_sua_aceleradora
https://www.rdstation.com.br/contrato-de-prestacao-de-servicos/
http://ajuda.rdstation.com.br/hc/pt-br/categories/200086659-Integra%C3%A7%C3%B5es
http://www.rdstation.com.br/implementacao/
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Conheça alguns parceiros:


