
KNOW MORE, ACT BETTER™



"Hoje não basta se preocupar apenas
com sua concorrência ou tecnologia.

O foco, o alvo, o seu trabalho,
tem que ser desenvolvido

para o seu consumidor."

Gustavo Sanchez Palencia
CEO



AIDAX, A ponte entre o Marketing e o Desenvolvimento

Somos 100% brasileiros e nosso BIG DATA também!

BIG DATA é o termo utilizado para descrever grandes volumes de dados.
AIDAX é o programa que armazena, analiza e executa ações automáticas por você.

E como eles se relacionam?

O AIDAX captura eventos dos consumidores, analisa eles dentro de parâmetros 
pré-estabelecidos e executa ações automáticas programadas. 

E como isso pode me ajudar?

Conhecendo melhor seu cliente, você atende ele melhor. Por isso entregamos para sua 
empresa um sistema que consegue captar os footprints do seu cliente, permitindo que 
consigamos programar ações e interagir de forma mais personalizada com os usuários.

Somos curiosos, somos nerds, somos estrategistas e estamos aqui
para trabalhar com vocês.

O que é o
AIDAX



Este aqui é o “João” ele vai nos ajudar a explicar
mais sobre o AIDAX e o que ele pode fazer por vocês.

João é um amante de camisas xadrex e compra muito em 
e-commerces, por isso pesquisou em um site de busca Qualquer, 
um novo site para comprar suas roupas.

Ele achou a loja pimpurclothes.com.br que usa o AIDAX.

João então entra no site e começa a navegar pelas páginas. O AIDAX 
percebe que ele é um usuário não identificado, e dispara um 
lightbox na tela de João, pedindo o Login ou oferecendo 25% de 
desconto na primeira compra ao assinar a newsletter.

João pensa: “- 25% de desconto... vou me cadastrar!”

E então o AIDAX consegue capturar um novo possível cliente, sem 
precisar de nenhuma interferência humana, apenas analizando as 
informações.

mas nossa história continua...

Um exemplo prático para
estimular a sua criatividade!



Agora logado na loja, João começa a ver as roupas...

O AIDAX acompanha o João em todos os setores e grava todas as 
páginas, produtos e banners que ele clica...

O AIDAX descobriu o que João MAIS GOSTA.

Então o João olha no relógio, são 12:00, ele desloga e vai comer. 

Identificando que João saiu do site sem comprar nada...

O AIDAX levanta todos os setores que joão visitou e dispara um 
email marketing para ele com novidades do setor visitado.

A tarde, João abre seu email mkt e decide continuar sua jornada...

Quando loga no site, os produtos que ele olhou na primeira visita 
voltam como “vistos recentemente”, e ofertas especiais dos 
produtos relacionados começam a aparecer para João.

Continua, mas já estamos acabando...

Um exemplo prático para
estimular a sua criatividade!



Um exemplo prático para
estimular a sua criatividade!

João ensinou o AIDAX sobre o seu gosto pessoal...

Agora o AIDAX ajuda o João a escolher as roupas que mais lhe agradam com praticidade e 
eficiencia.

O AIDAX criou uma Experiência de Compra EXCELENTE para João.

João se tornou um cliente fiel, pois sente que é tratado de maneira personalizada e o site 
pimpurclothes.com.br ganhou mais um cliente.

Este é um exemplo com uma pequena parcela de tudo o que o AIDAX pode fazer por você 
e pelo seu negócio.

E-commerce, banco, prestadora de serviços, consultoria, geradora de lead, não importa qual 
é o seu negocio... Conhecendo melhor seu cliente, você age melhor!

Essa é a nossa filosofia, é nisso que acreditamos... é por isso que trabalhamos!



AIDAX BIG DATA ( aidax.com.br )

O AIDAX é uma ferramenta que se enquadra em qualquer setor ou segmento, tendo como 
função analisar e segmentar informações coletadas no ambiente virtual onde ela é 
aplicada. Partindo dessa premissa, o AIDAX pode dentre outras coisas, segmentar os seus 
consumidores e disparar ações específicas para cada um deles.

Conhecer mais o seu consumidor para agir cada vez melhor para ele.

Quem usa:

vivreshop.com.br

Um Pequeno
Resumo da obra



O melhor do complexo da maneira mais simples

Separamos alguns dos diferenciais do AIDAX:

 •  Templates de e-mail e notificação de terceiros com as informações dinâmicas de captura,
 •  White Label Dashboard, Crie sua própria dashboard com uma API versátil,
 •  Tratamento especial de Leads com compartilhamento segmentado,
 •  Captura de eventos de qualquer dispositivo conectado à internet,
 •  Atualizações de Métricas e Funis de conversões em tempo real,
 •  API completa para tradução de dados em qualquer linguagem,
 •  Análise de comportamento completo do usuário,
 •  Recomendação de produtos e Busca inteligente,
 •  Ações personalizadas e disparos automáticos,
 •  Mapeamento da jornada multi-dispositivos,
 •  Coleta de dados e segmentação,
 •  Padrões de uso programáveis,
 •  Relatório de erros de página,

 E muito mais...

Por que
escolher o AIDAX?



É... você leu certo...
Não dá para agradar a Gregos e Troianos com uma só Dashboard né?!
Então... fique à vontade para criar a SUA Dash...

Isso sem contar que você pode revender sua Dashboard com a sua marca.

Pera ai...
White Label Dashboard?



Ficou alguma dúvida?

ENTRE EM CONTATO

Somos sociáveis!

NOSSAS REDES SOCIAIS

R. Cabo Diogo Oliver, 536A
Vila Mogilar, Mogi das Cruzes, SP

contact@aidax.com.br(11) 4725-1811
(11) 2378-8232

Estamos aqui para sanar TODAS suas dúvidas!

Sabemos que Big Data ou Web Analytics ainda é um tópico obscuro no Brasil... por isso, 
estamos à disposição para tirar todas as suas dúvidas ou até montar uma apresentação 
mais específica para sua empresa focando os reais interesses e as melhores formas de 
integrar o AIDAX na sua empresa e apresentar todos os resultados de forma simples e clara.

Por isso, fique à vontade para mandar e-mail, ligar ou nos fazer uma visita!

/aidax.metrics AIDAX - Know more, act better ™





Obrigado e

ATÉ BREVE!


