O que fazemos:
Com base em análise de dados estratégicos - BI (Business
Inteligence), criamos estratégias para a conversão de
potenciais clientes em negócio, onde temos como
principal objetivo escalar os resultados.
O que é:
Inteligência de Negócios ou BI é um conjunto de
metodologias, processos, tecnologias, estruturas de
servidores e ferramentas que transformam grandes
quantidades de dados (BigData) em resultado para o seu
negócio.

Escale o seu negócio de forma
estratégica com os serviços de BI:

●

SMS ShortCode

●

WhatsApp

●

Ligação de Voz

●

Relacionamento pelo WhatsApp

SMS ShortCode
Aquelas mensagens que você
recebe de um número curto,
exemplo: quando você solicita
um código de veriﬁcação em
algum aplicativo e ele te enviar
por SMS.
O texto pode ter até 160
caracteres e, pode vir
acompanhado de um link;
Fazendo o agendamento do
disparo com antecedência
conseguimos entregar
campanhas com lista acima de
210 mil contatos em 6 min,
Ex.: “estamos ao vivo no link xxxx”

WhatsApp
Utilizamos também o WhatsApp, que
hoje é a ferramenta de comunicação
mais usada no Brasil.
Os disparos de WhatsApp têm taxas
de abertura acima de 97% das
mensagens enviadas. Com uma
probabilidade de conversão bem
interessante dependendo do
negócio.
Podemos incluir foto no perﬁl,
imagens, textos com até 2.000
caracteres, ícones e links, conforme a
necessidade do negócio; e enviamos
listas de até 400 mil pessoas por dia.

Ligação de Voz - Ura com
WhatsApp integrado
Ligação com áudio gravado, onde todos os contatos irão
receber a sua ligação ao mesmo tempo. Esse áudio pode ser
um aviso, ou você pode fazer uma chamada para ação, onde a
pessoa digita 1 se quiser receber o que você está oferecendo e
ao ﬁnal da ligação ela recebe no WhatsApp um link, por
exemplo.
A Ligação de Voz tem surpreendido nos resultados de alguns
segmentos como: planos de saúde, venda de loteamentos,
cursos online, sistemas de serviços e outros.

Relacionamento pelo WhatsApp
De
forma
bastante
personalizada,
elaboramos um projeto detalhado que
utiliza ﬂuxos de conversas que levam o
usuário/cliente para um funil até a sua
conversão e fechamento do negócio.
Conseguimos em projetos personalizados
uma conversão escalável, conforme a
complexidade e necessidade do negócio.

Objetivos de conversão ﬁnal:
● Página de vendas/inscrição
● Link checkout
● Call - Ligação
● Vídeo chamada - 1:1 no GoogleMeet,
Zoom, Teams, etc...
● Eventos Online
● Falar com vendedor
● Visita presencial
● E outros

CONTATOS
www.webprojeto.com.br

Entre em contato para orçamentos
e agendar uma apresentação

web@webprojeto.com.br
+55 (31) 99541-3201
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