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Visão geral

Parabéns por obter a certificação UL Solutions para o
seu produto. A divulgação deste feito pode ajudá-lo a
vencer no mercado, reforçando a presença do seu
produto e diferenciando-o da concorrência.
Esta apresentação fornece orientações sobre marketing
e promoções para representar um produto certificado
pela UL. Para esclarecer, a aplicação destas orientações
de marketing só é apropriada se:
•

Trabalha para uma empresa que é cliente da
UL Solutions.

•

A UL Solutions confirmou que o seu trabalho de
certificação foi concluído e que foi determinada a
conformidade.

•

Leu e compreendeu todas as
Diretrizes de Marketing do Cliente UL Solutions.
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Canais
Os seguintes canais são eficazes para
comunicar a sua conquista da
certificação.
Clique em cada um para obter exemplos de
conteúdos promocionais:
• Comunicado de imprensa
• Divulgação nas redes sociais da sua empresa
• Anúncios em vídeo
• Feiras comerciais
• Catálogos de produtos e garantia de vendas
• Divulgação na Internet
• Comunicações internas aos funcionários
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Um comunicado de
imprensa pode anunciar
a sua certificação,
incluindo uma citação
da UL Solutions, se
assim o desejar.
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Redes sociais
Tire o máximo partido das suas
realizações partilhando-as nas redes
sociais com os seus seguidores.
Adicione a hashtag
#AchievewithULSolutions às suas
publicações nas redes sociais para
demonstrar a liderança de mercado e
diferenciar-se da concorrência.
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Divulgação na
Internet
Crie uma página de destino
específica na página Web da sua
empresa para promover a sua
conquista. Considere utilizar esta
página para explicar o rigor e a
credibilidade da certificação dos
seus produtos. Mostre a
certificação UL do seu produto em
bases de dados relevantes da UL
Solutions, tais como UL SPOT® ou
Product iQ®.
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Vídeo

Desenvolva um anúncio em vídeo ou um evento comercial
que divulgue a obtenção da certificação UL.
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Feiras comerciais

Considere partilhar os
resultados da certificação
do seu produto em feiras
comerciais presenciais ou
virtuais com a promoção
e/ou garantia de vendas
nas redes sociais.
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Envie um e-mail
interno ou através da
intranet anunciando a
obtenção da
certificação UL.
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Garantia de vendas
Os clientes que obtiveram a
certificação de produto UL
podem solicitar cartazes ao seu
representante de vendas.
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Obras de arte e artigos
Descarregue trabalhos gráficos legados
da marca de certificação de produto
nesta ligação, ou visite o Marks Hub para
descarregar a marca e o distintivo de
Certificação Enhanced UL do seu
produto.
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Boas práticas de marketing
Dentro do âmbito

Fora do âmbito das referências/distintivo UL Solutions

• Utilização do distintivo para fins promocionais para produtos
que utilizam a marca melhorada

• Utilização do relatório ou certificado da UL Solutions em materiais
promocionais

• Descrição exata do âmbito da certificação

• A marca ou distintivo da certificação UL deve ser maior do que o
logótipo do produto ou do fabricante

• O logótipo do fabricante do produto deve ser maior do que a
marca de certificação UL
– Faça o distintivo suficientemente grande para ser legível
– Torne o logótipo maior do que o nosso distintivo

• Utilização dos trabalhos gráficos fornecidos pela UL Solutions
• Utilização em todos os canais de marketing relevantes:
publicidade colateral, sites da Web, comunicados de
imprensa, feiras comerciais, canais sociais, comunicações
internas, etc.
– A marca pode ser utilizada nestes canais em conjunto com o
produto certificado UL

• Utilização do distintivo em conjunto com os seus produtos que não
são certificados pela UL
• Utilização do distintivo em conjunto com quaisquer produtos que
utilizem as marcas UL Solutions Listed, UL Classified ou
UL Recognized
• Utilização em material de escritório da empresa, assinaturas de
correio eletrónico, cartões de visita, assinaturas, veículos da empresa,
como um favicon ou nos domínios da Internet
• Criação de trabalhos gráficos num estilo semelhante ao dos trabalhos
gráficos da UL Solutions
• Utilização de trabalhos gráficos de certificação em canais irrelevantes
onde a intenção ou o significado possam ser mal interpretados
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Limitações e restrições de utilização
Os clientes podem promover o seu trabalho UL Solutions de acordo com as nossas Diretrizes de Marketing para
Clientes após a conclusão do seu trabalho UL Solutions e após a tomada de uma decisão de conformidade. Os clientes
não podem promover que estão «a trabalhar» com a UL Solutions ou que o seu projeto UL Solutions está «a decorrer».
Os clientes dos nossos serviços de certificação também podem apresentar a Marca de Certificação Enhanced
UL que obtiveram nas suas atividades de marketing. Os clientes não estão autorizados a utilizar o nosso logótipo
empresarial para promover o seu trabalho UL Solutions.

Requisitos para o comarketing de clientes:
• Contrato de Serviço Global (GSA) assinado com termos de
serviço apropriados ou outro contrato de serviço assinado
adequado

• Cessar a utilização dos ativos da marca UL Solutions e de
qualquer marca ou distintivo UL Solutions, tal como definido
nas diretrizes de marketing

• Todo o trabalho concluído e uma decisão de conformidade
tomada, se necessário

• As marcas UL só podem ser utilizadas por clientes de
certificação. Estão disponíveis online trabalhos gráficos
legados e melhorados, de marca e certificação, prontos a usar

• Alinhado com as diretrizes de marketing do cliente

• Não utilização do logótipo empresarial UL Solutions
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Exemplos de referências de texto para
obtenção de certificação de produtos

Exemplo aceitável

Fora do âmbito

Trabalhámos com a UL Solutions para obter a certificação de terceiros, apoiada
pela ciência, para o nosso [nome do produto específico]. Saber mais.

A certificação UL significa que os
nossos produtos são seguros e
isentos de riscos.

Obtivemos a certificação ____ da UL Solutions, o que ajuda a demonstrar a nossa
abordagem científica à confirmação do ____. Saber mais.

A nossa marca tem certificação UL.
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