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Visão geral

Obrigado por escolher um software da UL Solutions. A UL Solutions é líder global em ciência da 

segurança. Nossos serviços, ferramentas de tomada de decisão e ofertas de software ajudam nossos 

clientes a resolver seus desafios críticos de negócios e se preparar para oportunidades futuras.

Comunicar seu status como usuário de nosso software pode ajudar a diferenciar seus serviços no 

mercado, ajudá-lo a se destacar de seus concorrentes e permitir que você se aproxime de 

seus objetivos.

Esta apresentação fornece orientação sobre técnicas de marketing e promoção para representar os 

usuários do softwares 

UL Solutions. Para esclarecer, a aplicação desta orientação só é apropriada se:

• Você trabalha para uma empresa que é cliente da UL Solutions.

• A UL Solutions emitiu uma licença de software, os contratos foram finalizados e o acesso foi 

concedido.

• Você leu e entendeu todas as diretrizes de marketing para clientes da UL Solutions.

https://marks.ul.com/about/ul-listing-and-classification-marks/promotion-and-advertising-guidelines/testing-inspection-auditing-software-and-test-tools-marketing-guidelines/#headingFive
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Canais

Os canais a seguir são recomendados para 

comunicar seu uso do software UL Solutions.

Consulte os links abaixo para ver exemplos de 

conteúdo promocional:

• Comunicado de imprensa

• Promoção de mídia social nos canais da sua 

empresa

• Site da marca ou empresa

• Comunicações internas aos funcionários



Comunicados de 
imprensa

Você pode promover um comunicado 

para a imprensa anunciando que está 

usando o software UL Solutions e 

descrevendo os benefícios para sua 

empresa.
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Mídias sociais

Compartilhe sua história utilizando o 

software da UL Solutions nas mídias 

sociais com seus seguidores.

Adicione a hashtag 

#InnovationwithULSolutions a 

qualquer postagem social para 

demonstrar liderança de mercado e 

se diferenciar de seus concorrentes.
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Promoção no site

Crie uma landing page no site da sua 

empresa para promover o uso do software da 

UL Solutions. 

Considere usar esta página para explicar 

como os serviços da UL Solutions ajudam 

você a atingir suas metas de negócios.
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Crie uma postagem 

interna de e-mail ou 

intranet sobre o uso do 

software UL Solutions.
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Limitações e restrições de uso

Os clientes podem promover o uso de seu software UL Solutions de acordo com nossas diretrizes de 

marketing para clientes. Leia abaixo os requisitos ao comercializar seu uso do software UL Solutions.

Requisitos para a nossa co-promoção com clientes:

• Contrato de cliente assinado com termos de serviço apropriados ou outro contrato de serviço 

assinado apropriado.

• O software está ativamente em uso.

• Alinhado com as diretrizes de marketing do cliente.

• Nenhum uso do logotipo da UL Solutions ou das marcas de certificação.

https://marks.ul.com/about/ul-listing-and-classification-marks/promotion-and-advertising-guidelines/testing-inspection-auditing-software-and-test-tools-marketing-guidelines/#headingFive
https://marks.ul.com/about/ul-listing-and-classification-marks/promotion-and-advertising-guidelines/testing-inspection-auditing-software-and-test-tools-marketing-guidelines/#headingFive
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Exemplo de texto para uso do software UL Solutions

Exemplo aceitável Fora do escopo

O software UL Solutions nos fornece as ferramentas e os dados 

necessários para gerenciar com eficiência os requisitos de 

conformidade complexos e rigorosos dos setores que 

atendemos.

O software UL Solutions elimina o incômodo da conformidade 

regulatória.

Os dados e a lógica das ferramentas de software da UL 

Solutions ajudam a garantir que nossos produtos atendam aos 

requisitos regulatórios.

O software UL Solutions garante a conformidade com os 

mandatos regulatórios.

O software UL Solutions nos fornece as ferramentas e os dados 

necessários para gerenciar nossas metas ESG e de 

sustentabilidade.

O software UL Solutions elimina o fardo associado aos relatórios 

ambientais e de sustentabilidade.

O software UL Solutions nos fornece as ferramentas e o 

conteúdo necessários para nos ajudar a garantir eficientemente 

a conformidade com a segurança, gerenciar incidentes e 

minimizar o risco operacional.

O software UL Solutions minimiza os riscos operacionais 

associados ao gerenciamento de saúde e segurança.
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