Visão geral corporativa

Mais da metade das empresas da
Fortune 100 confia na MarkMonitor
para proteger suas marcas online.

Líder global em proteção de marcas empresariais.

No mundo digital, as marcas enfrentam novos riscos devido ao anonimato
na internet, às mudanças globais nos padrões de consumo de conteúdo
digital, bens e serviços. Como líder global em proteção de marca online,
a MarkMonitor®, parte da Thomson Reuters, fornece tecnologia avançada
e experiência que protegem as receitas e reputações das marcas líderes no
mundo.
Os clientes escolhem a MarkMonitor para preservar seus investimentos
de marketing, receitas e a confiança do cliente, com base na combinação
exclusiva da empresa de experiência líder no mercado, metodologias
inigualáveis e relacionamentos abrangentes no meio industrial. A experiência
incomparável no desenvolvimento e execução de estratégias de proteção de
marcas para corporações globais levou mais da metade das empresas da
Fortune 100 a confiar na MarkMonitor para proteger suas marcas online.

Oportunidades globais, riscos globais
O valor da marca é um dos marcos tradicionais de grandes empresas e um
ativo cobiçado, influenciando diretamente as receitas, a reputação e as relações
com os clientes. No mundo digital, o valor da marca é crucial para estabelecer
e manter a confiança. Devido à abertura e ao anonimato da internet, contudo,
as marcas enfrentam uma diversidade de ameaças online em constante evolução
e sofisticação, incluindo fraude, falsificação, pirataria e canais de distribuição não
autorizados.

Uma abordagem integrada e completa da proteção de marcas online
Na MarkMonitor, acreditamos que uma abordagem holística - englobando
prevenção sistemática, detecção e resposta rápida ao longo de todos os aspectos
do abuso online de marcas - é mais efetiva na defesa das marcas globais.
Combinamos esta estratégia tripartida com um compromisso com a experiência em
atendimento ao cliente e proteção de marcas online, sem igual na indústria. Isso,
em conjunto com nosso foco corporativo, fez com que a MarkMonitor alcançasse
taxas consistentes e quase perfeitas de satisfação de algumas das mais exigentes
empresas do mundo.

Informações rápidas:
Fundação:
A MarkMonitor foi fundada em 1999 e é
uma registradora de domínios certificada
pela ICANN desde então. A MarkMonitor
se tornou parte dos negócios da Thomson
Reuters Intellectual Property & Science em
2012.
Locais:
A MarkMonitor é sediada em San
Francisco, com escritórios em Boise,
região metropolitana de Washington, D.C.
e Londres.
Clientes:
A MarkMonitor tem mais da metade das
empresas da Fortune 100 como clientes.
Alianças estratégicas:
A MarkMonitor tem se alinhado aos líderes
de mercado para estabelecer a rede
mais abrangente de proteção de marcas
disponível.

Visão geral corporativa

Para auxiliar companhias globais que precisam de suporte global e altamente
reativo em todos os níveis, a MarkMonitor também oferece uma ampla gama de
serviços: de desenvolvimento estratégico e consultas sobre melhores práticas até
relatório personalizado e serviços de notificações .

A plataforma de proteção de marcas da MarkMonitor
A plataforma de proteção de marcas da MarkMonitor é um conjunto modular,
personalizável e integrado de soluções e serviços hospedados, que permite que
cada empresa crie uma defesa aprimorada contra ameaças online
às suas marcas.
Proteção

marcas registradas, falsificação e vendas de bens, esquemas de
compra por clique e cybersquatting de marcas da empresa no
mercado cinza

• Serviço e suporte 24 horas por dia,
7 dias por semana
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• O MarkMonitor Brand Protection™ protege contra abuso de

• Envio de Notificações automático
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de nomes de domínio de uma empresa fornecendo 100% de
visibilidade, controle e segurança sobre os domínios globais

• Resultados mais relevantes
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• O MarkMonitor Domain Management™ protege o portfólio

Protege Marcas
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• Mais amplo acesso a dados
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Otimizando três elementos cruciais - acesso a dados online sem
precedentes; tecnologia e algoritmos patenteados que detectam,
filtram e priorizam dados factíveis; e capacidades de reforço
automático que permitem respostas rápidas -, cada solução da
plataforma resolve uma área específica do abuso online de marcas:

de Marca

Benefícios:

A abordagem holística à proteção de marcas da MarkMonitor permite
aos proprietários de marcas prevenirem, detectarem e responderem ao
abuso online de marcas.

• O MarkMonitor AntiPiracy™ protege as receitas de uma empresa contra
distribuição ilegal e promoção de conteúdo digital pirateado

• O MarkMonitor AntiFraud™ protege a reputação e os clientes de uma empresa
contra ataques de phishing e malware que podem corroer o valor da marca e a
confiança do cliente

Alianças estratégicas
Como uma reconhecida defensora da indústria para proprietários de marcas e uma
registradora certificada pela ICANN desde 1999, a MarkMonitor agrega conhecimento
e insight mercadológico valiosos à proteção de marcas.
Através de sua rede de alianças estratégicas com outras registradoras, principais
ISPs, grandes desenvolvedores de software e grupos de padrões, a MarkMonitor
possui acesso inigualável a dados online, o que nos permite prevenir, detectar
e interromper abusos online de marcas de forma mais rápida e eficiente.

Protegendo receitas e reputações
Como a fornecedora confiável das maiores marcas do mundo, a MarkMonitor é a
líder em proteção de marcas online. Com tecnologia de ponta e experiência líder no
mercado, a MarkMonitor fornece às principais marcas soluções inovadoras e efetivas,
que protegem suas receitas e reputações.
Para obter mais informações sobre a MarkMonitor, nossas soluções e serviços, visite
markmonitor.com ou ligue para o número 1-415-278-8400.
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