
• 

Aliamos tecnologia e know-how, garantindo que 
sua marca ofereça as melhores e mais consistentes 
experiências, nos diversos pontos de contato.

Pronto!
Seu cartão está desbloqueado 
para uso no exterior.

Aproveitando o contato, vi que 
sua última fatura não foi paga.

Vamos parcelar esse valor e aderir 
a fatura digital?

Conexões Inteligentes

QUER SABER MAIS?
Fale com a gente.

liq.com.br

comercial@liq.com.br

(11) 3131 1444

(11) 95766 9400



Estamos presentes em toda a jornada de compra, 
melhorando a experiência em todos os pontos de 
contato.

Veja como é simples. Primeiro, vamos conversar 
e entender suas necessidades.

Depois, definimos os serviços e escolhemos os canais. 
Por fim, agregamos as soluções de inteligência para 
obter os melhores resultados.

PARA O SHOPPER

• Analytics

• Geomarketing

• Programa de Relacionamento 
  e Incentivo

• Plataforma de Conhecimento

• Sistema de Monitoramento 
  de Campo

• Smart Data Pack

• Live Marketing

• Trade Marketing

• Treinamento

• Vendas 

• Automação

• Controle e Monitoramento

• Estratégia de Mailing

• Quality Analytics

• Speech to Text 

• Workflow

• Smart Data Pack

INTELIGÊNCIASERVIÇOS

• Atendimentos End to End

• Back-Office

• Cobrança

• Crédito

• Gestão de Reclamações

• Monitoramento Social Media

• Retenção

• SAC 2.0

• SAC 3.0

• Tech Support

• Televendas

• E-Commerce

• Presencial

• Varejo

• Smart Learning (EAD)  

• App
• Agente Virtual
• Blog
• Chat: Tradicional e Vídeo
• Chatbot
• E-mail
• Omnichannel
• Portal E-Commerce
• Portal Negociação
• SMS  
• Social Media
• URA Reconhecimento de Voz
• URA Tradicional
• URA Visual
• Voz

CANAIS

INTELIGÊNCIASERVIÇOS CANAIS

CRM

TRADE E LIVE MARKETING

Somos all-line: estamos em toda a jornada do Shopper 
e das Empresas.

Com soluções em CRM, Trade e Live Marketing e BPO, 
aproximamos as marcas dos consumidores e entregamos 
eficiência e alta qualidade para nossos clientes.

NOSSAS ENTREGAS ESTÃO DIVIDIDAS EM TRÊS FRENTES:

Gerenciamos o relacionamento de sua empresa 
com seu consumidor em todos os canais, entendendo 
e antecipando suas necessidades.

CRM

Desenvolvemos e implementamos soluções integradas 
de marketing, transformando a experiência do Shopper 
com as marcas nos pontos de venda e canais presenciais. 

TRADE E LIVE MARKETING

Provemos serviços de consultoria, tecnologia, back-office, 
RH, entre outros, para que sua empresa reduza custos 
operacionais e aumente sua produtividade. 

BPO
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Implementamos melhorias em seus processos 
de negócio, por meio da remodelação de rotinas 
e times especializados. 

Automatizamos e flexibilizamos seus processos, 
proporcionando ganhos de competitividade. 

PARA EMPRESAS 

BPO

RH:

• Benefícios

• Folha de Pagamento

• Mão-de-Obra

• Treinamento

Conte conosco para tornar o RH da sua empresa cada vez 
mais estratégico.
Com soluções integradas, automatizamos os processos de RH 
e gerimos a carteira de colaboradores, garantindo maior eficiência.

BACK-OFFICE:

• Atendimento e Suporte

• Gerenciamento de Documentos

• Logística

• Seguro

Com o objetivo de otimizar seus resultados de negócio, oferecemos 
operações de suporte, com monitoramento e tratativa de todas as 
etapas dos processos.

TECNOLOGIA:

• Desenvolvimento de Aplicativos

• Desenvolvimento de Softwares

• Help-Desk

• Integração de Tecnologias

Maximizamos a performance com serviços de suporte, gestão 
e atualização da infraestrutura de TI.
Nossas soluções também permitem a antecipação de tendências 
e o desenho de estratégias e serviços mais adequados. 


