
A Internet produziu uma revolução na maneira 
como empresas, fornecedores e clientes se 
comunicam. Na era digital é fundamental dar o 
seu recado do jeito certo, para que a mensagem 
que você deseja chegue ao seu cliente e gere  
relacionamentos.

Cada vez mais as empresas necessitam de 
ferramentas capazes de ajudá-las a aprimorar 
seus relacionamentos, divulgar e compartilhar 
idéias e manter sempre viva a sua imagem na  
lembrança  dos  clientes.

De forma autônoma ou integrada com softwares 
de CRM e ERP, o WebMailer é a solução mais 
completa e poderosa para o gerenciamento e  
envio  de  e-mails  personalizados.

É a ferramenta ideal para as empresas que 
precisam estabelecer um relacionamento direto
e pessoal com seus clientes, e que necessitam 
avaliar com rapidez e eficiência os resultados
dos  seus  esforços  de  comunicação.

É PRECISO FAZER A DIFERENCA

OPCÕES...QUANDO HÁ MUITAS



A mais poderosa ferramenta
para gerenciamento e envio

de e-mails personalizados

UMA NOVA MANEIRA DE SE 
COMUNICAR

Em todos os ramos de negócios, os clientes 
estão selecionando cada vez mais as 
empresas com as quais se relacionam. Ao 
mesmo tempo, as empresas precisam 
chamar a atenção do consumidor a fim de 
aumentar o recall de suas marcas e 
produtos.

Nesse cenário, o e-mail é um instrumento 
decisivo de comunicação e marketing 
direto. Utilizado de maneira equilibrada e 
profissional, o e-mail pode ser uma 
eficiente ferramenta de negócios. As 
mensagens de e-mail chegam rapidamente 
a seu destino, permitindo maximizar o 
tempo de resposta e os resultados de uma 
campanha, vantagens essenciais no 
mercado ágil e competitivo de hoje.

AS VANTAGENS NO USO DO
E-MAIL COMO MÍDIA

O e-mail vem sendo utilizado por empresas 
de variados portes com as mais diversas 
finalidades. Eis algumas vantagens do
e-mail em relação a outros canais de 
comunicação:

Menor custo em comparação com o 
investimento em marketing direto através 
de ligação telefônica ou correio

Segmentação e customização da 
informação para grupos específicos de 
clientes

Análise imediata dos resultados, 
permitindo avaliar o desempenho das 
campanhas com maior rapidez do que nas 
mídias tradicionais

Eis alguns exemplos de uso do WebMailer:

Envio de mensagens promocionais 
personalizadas (Marketing Direto 
Eletrônico)

Envio de boletins mensais ou semanais 
(Newsletters)

Envio de anúncios e convites para cursos, 
treinamentos, palestras, eventos, etc.

Gerenciamento do envio de grandes 
quantidades de e-mails

Gerenciamento de contatos e validação 
de bases de dados 

Análises dos resultados de envios para 
testes publicitários

O QUE É O WEBMAILER

O WebMailer é uma ferramenta de envio e 
gerenciamento de e-mails personalizados. 
Com o WebMailer, as empresas podem se 
comunicar com suas bases de clientes ou 
contatos de uma forma rápida, confiável e 
personalizada.

VANTAGENS DA SOLUÇÃO

O WebMailer permite a comunicação com 
os seus clientes de maneira personalizada, 
fornecendo uma análise detalhada dos 
resultados de cada relacionamento 
efetuado. Além de ser uma ferramenta 
poderosa e de fácil utilização, o WebMailer 
possui recursos que geram mais resultados 
para sua empresa, tais como:

Redução dos erros comuns no envio de 
grandes quantidades de mensagens

Administração via web de envios, status 
de abertura das mensagens e contatos

Controle do processo de cadastramento e 
remoção de contatos das suas listas

Agendamento de envios para datas e 
horas futuras

Permite personalizar o corpo da 
mensagem, o assunto (subject) e outros 
campos, com recursos avançados de 
codificação automática em formatos 
URLEncode e HTMLEncode para soluções 
profissionais

Evita o congestionamento da sua rede e 
do seu servidor de e-mail, já que todos os 
envios são processados pela ferramenta

Evita a grande quantidade de retorno de 
mensagens normalmente gerados pelos 
erros na lista de e-mails

Gera relatórios avançados e úteis para 
manter a sua lista de contatos sempre 
atualizada

Fornece relatórios detalhados com todas 
as informações de envio e taxas de 
abertura, leitura e cliques

Possui assistentes e modelos, 
dispensando conhecimentos técnicos de 
HTML para a criação de mensagens e 
campanhas

Visite www.webmailer.com.br e faça uma avaliação gratuita do WebMailer!


