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Clientes em todo o mundo querem descomplicar a publicidade e querem informações 

impulsiona a vantagem comercial. 

Com informações tão prontamente disponíveis hoje, os compradores formam opiniões 
sobre sua oferta e sua empresa bem antes de se envolver diretamente com seu produto, 

de marketing, trabalhamos com você para fornecer aos seus clientes uma primeira 
impressão de como seu produto pode se destacar em um mercado saturado. 

Alcançar uma declaração de marketing distinta e verossímil 

Crie uma declaração exclusiva para se diferenciar 
Permite que você apresente suas declarações promocionais ou de publicidade 

Receber prova tangível de desempenho 

produto, sistema, processo ou instalação terá o desempenho pretendido. 
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O que é uma Marca UL de 

de Marketing?

marketing e desempenho. 

auditoria ou inspeção. 

Reivindicar módulo
O idioma de declaração 

personalizável destaca o 
desempenho.

Indica que a declaração foi avaliada e 

Permite que os usuários procurem mais 

site UL Verify: Verify.UL.com
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Abordar os requisitos de segurança e promover realizações 
de desempenho excepcionais 

segurança e desempenho de seu produto, processo, sistema ou instalação e entrega 
uma mensagem tranquilizadora para compradores céticos ou iniciantes que estão 
analisando sua marca. 

A combinação desses dois serviços permite que suas equipes de produto e marketing 
cumpram seus objetivos de segurança e desempenho, ao mesmo tempo em que 
distinguem sua marca no mercado. Nossas avaliações fornecem uma maneira de 

processos, sistemas ou instalações de qualidade. 
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Visite verify.UL.com

ul.com/contact-us

In the Americas: LightingInfo@UL.com 

In China: GC.LightingSales@UL.com 

In Japan: ULJ.AHL@ul.com

In South Korea: Sales.KR@UL.com

In South Asia: Sales.IN@UL.com

In Europe: AppliancesLighting.EU@UL.com

In Australia and New Zealand (ANZ): 
CustomerService.ANZ@UL.com

In the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): 
UL.ASEAN.AHLSales@UL.com

In the Middle East and Africa: UL.MEA@UL.com
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