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Apresentação

O e-mail marketing é uma ferramenta estratégica para empresas, 
principalmente quando falamos de e-commerce, pois é um canal 
de longo alcance, alta taxa de conversão e grande potencial de 
Retorno sobre Investimento (ROI). 

Mas, para obter resultados satisfatórios, é preciso contar com  
uma lista de e-mails que seja engajada e com possibilidades  
de segmentação. E este é um dos maiores desafios enfrentados 
pelos e-commerces.

Se você tem dificuldade em construir ou aumentar a sua lista de 
e-mails, continue acompanhando este e-book, pois separamos  
6 dicas que você pode implementar para captar mais e-mails todos 
os dias em seu e-commerce.

Boa leitura!

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
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O primeiro passo para começar a captar mais e-mails para a sua base é compreender a 
importância que tem uma estratégia de e-mail marketing bem feita. Como um lojista de 
e-commerce, se você já tem a sua base de contatos - mesmo que ainda inicial, com poucos 
contatos -, saiba que você tem ouro nas mãos. E trouxemos alguns dados para provar:

Segundo uma pesquisa do Marketing Metrics:

Lojistas que apostam em vendas para clientes 
já existentes têm uma taxa de sucesso de

Essa mesma taxa cai para

ao impulsionar produtos para novos clientes60% a 70%
menos de 20%×

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
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80%

+5%

56%

Por sua vez, o relatório Customer Retention Statistics aponta que:

das marcas já apostam em e-mail 
marketing para retenção de clientes;

das marcas acreditam que o e-mail marketing 
é a ação que mais traz resultados quando 
o objetivo é retenção de clientes.

Um aumento de 5% na fidelização  
de clientes é capaz de aumentar o lucro 
médio por cliente entre 25% a 100%. 

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
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Além disso, um estudo da União Internacional 
de Telecomunicações (UIT), agência das 
Nações Unidas, mostrou que mais da metade da 
população mundial está conectada por e-mail. 
Ou seja, existem mais de 3,9 bilhões de contas 
de e-mail no mundo. 

É importante reforçar que nenhuma rede social 
ou outro canal de marketing conta com números 
tão altos. Portanto, apostando no e-mail como 
canal de contato com seu público, as chances  
de engajamento aumentam ainda mais.

existem mais de

de contas de e-mail no mundo

3,9 bilhões

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/01/com-39-bilhoes-de-usuarios-no-mundo-o-que-acontece-na-web-em-um-minuto.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/01/com-39-bilhoes-de-usuarios-no-mundo-o-que-acontece-na-web-em-um-minuto.htm
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taxa de cliques 
média de um

e-mail marketing

taxa de cliques
média de um post
nas redes sociais

3%

0,5%
Ainda neste contexto, a taxa de cliques média de um 
e-mail marketing é 3%, enquanto a de um post nas 
redes sociais é 0,5%. Portanto, trata-se de um número 
seis vezes maior. E também, para cada US$ 1 investido 
em e-mail marketing, as empresas conseguem obter até 
US$ 38 de retorno. 

Então, está mais do que na hora de apostar em campanhas 
de e-mail marketing para conversar com quem está 
realmente interessado em seus produtos ou serviços.

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
https://www.mediapost.com.br/blog/entenda-qual-a-importancia-do-email-marketing-no-ecommerce/
https://www.mediapost.com.br/blog/entenda-qual-a-importancia-do-email-marketing-no-ecommerce/
https://www.mediapost.com.br/blog/entenda-qual-a-importancia-do-email-marketing-no-ecommerce/
https://www.mediapost.com.br/blog/entenda-qual-a-importancia-do-email-marketing-no-ecommerce/
https://www.mediapost.com.br/blog/entenda-qual-a-importancia-do-email-marketing-no-ecommerce/
https://www.mediapost.com.br/blog/entenda-qual-a-importancia-do-email-marketing-no-ecommerce/
https://www.mediapost.com.br/blog/entenda-qual-a-importancia-do-email-marketing-no-ecommerce/
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Se você já entendeu a importância de investir em e-mail 
marketing, quer enviar suas campanhas, porém, ainda não 
tem uma base formada ou quer aumentar sua base de 
contatos para ser mais efetivo na sua comunicação, nossa 
primeira (e talvez mais importante) dica é: nunca compre 
uma lista de e-mails! 

Isso porque, além de ir contra os princípios da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD) – vamos falar mais sobre 
isso a seguir –, você ainda irá trazer muitos contatos 
desqualificados para a sua base. 

Então, você pode estar se perguntando: o que posso fazer 
para aumentar minha lista de e-mails? É justamente isso 
que vamos responder neste e-book. Trouxemos várias 
dicas para ajudá-lo nesta tarefa. Vamos começar?

LEIA AGORA

Confira este artigo e entenda quais são
os prejuízos de comprar listas de e-mails

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
https://www.mailbiz.com.br/comprar-listas-de-e-mail-vale-a-pena/
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     POP-UP

Os pop-ups são aquelas janelas que aparecem 
quando você entra ou sai de um site. Geralmente, 
vêm com alguma informação extra, como: cadastre-se 
na nossa newsletter. Ou alguma promoção, material 
exclusivo, entre outros. 

Essa é uma excelente forma de você gerar valor 
para a sua audiência e, ao mesmo tempo, captar 
mais e-mails, aumentando as vendas do seu 
e-commerce. Logo depois de captar o e-mail, 
lembre-se de habilitar um fluxo de automação para 
enviar sempre informações atualizadas e manter o 
contato com a sua base.

DICA: Ofereça uma 
vantagem relevante ao 
usuário em troca do 
e-mail. Você captará muito 
mais e-mails se oferecer, 
por exemplo, 10% OFF  
na primeira compra.

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
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Também há a chamada pop-up de saída, 
ou opt-in de saída, que é acionada 
apenas quando o usuário apresenta um 
comportamento que indica que irá sair 
da página. Funciona como o último 
recurso para manter o usuário no site ou, 
pelo menos, poder retomar a interação 
em um futuro próximo.

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
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     CAPTAÇÃO PELO FACEBOOK

Quando você cria uma campanha pelo Facebook Ads, existe uma 
funcionalidade chamada Lead Ads para ajudar a gerar conversões a 
partir da mídia paga sem que o usuário impactado pelo anúncio saia 
da rede social, otimizando a sua experiência com a marca.

Geralmente, em uma campanha tradicional, o usuário que é 
impactado pelo anúncio (seja no desktop ou mobile) clica no banner 
e é direcionado para uma landing page fora do Facebook, onde 
preenche informações em troca de algum produto ou serviço.

Já com o Lead Ads, quando o usuário clica no anúncio, aparece 
um formulário que já vem previamente preenchido com suas 
informações públicas do Facebook, como nome e e-mail, dentro da 
própria plataforma para o usuário converter em poucos cliques.

Além disso, essa é uma funcionalidade que facilita muito as conversões 
no mobile, já que a digitação é menos amigável do que no desktop.

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
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     LANDING PAGE

O número de compradores digitais deve chegar a 2,14 bilhões até o final de 
2021, o que representa mais de 27% da população mundial, segundo a 
Statista. E, até 2040, 95% de todas as compras serão realizadas na internet, 
conforme a Fortunly. Com tantos clientes online, os e-commerces têm ótimas 
chances de captar não só e-mails, mas também diversos dados para entender o 
perfil do seu público. E uma landing page se torna uma grande aliada nessa hora.

Uma landing page é focada em um objetivo: gerar conversões. Para um 
e-commerce, essas páginas específicas significam mais oportunidades de 
construir relacionamento com os seus contatos, fornecendo as informações 
necessárias para o time de marketing agir. 

A partir de uma landing page, você pode oferecer materiais ricos (como 
e-books, listas com dicas, pesquisas), promoções ou qualquer outro tipo de 
entrega em troca dos dados do cliente, como e-mail, nome, data de nascimento, 
interesses e telefone – claro, sempre respeitando as diretrizes da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), como veremos mais para frente.

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
https://fortunly.com/statistics/ecommerce-statistics/
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Na Mailbiz, oferecemos  
um módulo de landing 
page, facilitando a 
criação de páginas para 
os mais variados nichos 
de e-commerce, sendo 
uma plataforma prática 
e funcional tanto para os 
pequenos negócios quanto 
para os médios e grandes. CONFIRA

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
https://youtu.be/SjX1H3Ce0l0
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     FORMULÁRIO DE NEWSLETTER

O bom e velho formulário de assinatura de newsletter dentro do seu site continua 
sendo um grande aliado. Esse formulário confirma o opt-in de pessoas interessadas 
em receber o seu conteúdo por e-mail, portanto precisa ser muito bem desenvolvido 
e bem posicionado em seu e-commerce.

O maior erro aqui é que os e-commerces costumam deixar este formulário lá no 
rodapé do site, onde poucos usuários chegam a visualizar. Vamos fazer diferente? 
Siga estas dicas abaixo para captar muito mais e-mail com o formulário de newsletter: 

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
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• Ofereça uma vantagem clara e relevante em troca  
  do e-mail (por exemplo: “Garanta 10% OFF na primeira  
  compra” funciona muito melhor do que “Cadastre-se  
  para receber novidades”) 

• Posicione seu formulário de newsletter na parte superior 
  da página inicial do e-commerce, de preferência logo 
  abaixo do banner principal do site. 

• Adicione o formulário de newsletter também na parte 
  superior em todas as páginas de produto, categoria e 
  marca. Lembre-se que muitas pessoas acessam seu 
  direto nestas páginas e precisam ver o formulário!  
  Se estiver bem posicionado só na homepage, você 
  perderá chances de captar mais e-mails.

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
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    QUIZ

Usar jogos divertidos para prender a atenção dos clientes que entram 
no seu site pode ser uma tática muito interessante, já que promove o 
engajamento desses consumidores. Afinal, quem não gosta de responder 
um teste para conhecer melhor seu perfil ou testar os seus conhecimentos?

De acordo com Promodo, 93% das pessoas sentem-se engajadas por 
jogos, e 60% afirmam que são mais propensos a comprar de uma marca 
se gostarem do jogo oferecido. Entre os jogos que você pode incluir no seu 
site para captar mais e-mails estão os quizzes.

Hoje em dia, existem ferramentas que podem ajudá-lo a implementar um 
quiz no seu e-commerce, o que torna o processo relativamente fácil de 
fazer. E, ao despertar o interesse do público, é uma solução que ajuda a 
trazer bastante valor para a sua marca, incluindo a captação de novos 
e-mails para sua base. Vale mencionar que esse tipo de conteúdo costuma 
ter um alto potencial de viralidade, quando o usuário compartilha o seu 
resultado, por exemplo.

das pessoas sentem-se 
engajadas por jogos

afirmam que são mais 
propensos a comprar de 
uma marca se gostarem 
do jogo oferecido

93%

60%

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
https://www.promodo.com/blog/how-gamification-can-help-improve-ecommerce-marketing-performance/
https://www.promodo.com/blog/how-gamification-can-help-improve-ecommerce-marketing-performance/
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O e-commerce de bebidas naturais Skinny Mixes é um ótimo 
exemplo de empresa que usa o quiz para captar e-mails.  
O questionário instiga os clientes a combinarem suas refeições 
com as bebidas da marca. Eles perguntam o que o cliente 
deseja e quais são seus sabores favoritos para combiná-los 
com um café, um smoothie, um coquetel e até mesmo algumas 
receitas de comida.

E antes do final do teste, a Skinny Mixes oferece uma garrafa 
de bebida grátis para os clientes que participam. Os clientes 
só precisam optar por informar seu SMS, Facebook Messenger 
ou e-mail para receber a sua garrafa gratuita.

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
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     LOJA FÍSICA

Em um mercado cada vez mais omnichannel, você pode  
utilizar os meios offline para conseguir informações sobre  
os consumidores. Então, se você também trabalha com loja  
física, aproveite para capturar os e-mails dos clientes que 
entram no local, mesmo que não comprem algo. Solicitar que 
os consumidores preencham cupons para participar de um 
sorteio ou ganhem descontos é uma boa saída.

Além disso, pense em disponibilizar um tablet na sua loja física 
que sirva para as pessoas deixarem seus dados de contato. 
Outra opção é usar uma folha de inscrição à moda antiga 
mesmo. Disponibilize o material impresso para que as pessoas 
possam se inscrever para receber atualizações sobre sua loja 
e ofertas interessantes em geral.

Capture os e-mails dos clientes 
que entram na loja, crie uma

base interessada
nos seus produtos.

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/


Cadastre-se e receba 15% de
desconto na primeira compra!

Concordo com a Política de Privacidade

Nome

CADASTRAR

E-mail

Qual seu objetivo?

 Lembre-se de estar sempre em concordância  
 com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

Diante de todas essas dicas, você não pode esquecer de um 
ponto fundamental: sempre estar em concordância com 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Recomendamos 
fortemente que você inclua em seu pop-up, formulários e 
qualquer outro ponto de interação com o cliente uma frase 
com check-box para que ele autorize seu contato por e-mail. 
Todas as nossas soluções permitem a inclusão desta frase. 

Caso contrário, seu negócio pode sofrer sérias consequências, 
como receber multas de R$ 50 mil por infração.
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A Mailbiz trabalha há anos com uma série de 
procedimentos e boas práticas para ajudar o 
cliente a fazer o certo, independentemente da LGPD. 
Mas todas essas nossas ações se encaixam ao que é 
necessário para se adequar à nova lei, incluindo:

• Confirmação de filtro de opt-in antes dos disparos.
• Campanhas de ativação e reativação da base.
• Boas práticas de segmentação.
• Prevenção de phishing (autenticação via DMARC).

Confira nosso webinar “Como adequar
seu e-commerce à LGPD”.

ASSISTA AGORA

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
https://www.youtube.com/watch?v=Ac8kjKvG3zM


Como convencer  
o consumidor
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Depois de todas essas dicas, é possível que você esteja se 
perguntando: mas como vou fazer para os clientes aceitarem 
receber meus e-mails. É justamente sobre isso que vamos  
falar agora. 

 PRODUZA CONTEÚDO RELEVANTE 

O primeiro passo para despertar o interesse do consumidor 
em receber os produtos e serviços que você tem a oferecer é 
posicionando a sua marca como autoridade dentro do seu 
nicho. E a melhor forma de fazer isso é produzindo conteúdos 
informativos, úteis, que realmente mostrem que você sabe do  
que está falando. 

Afinal, você não pode simplesmente pedir os dados do usuário 
sem oferecer nada em troca, não é mesmo?! Manter uma lista de 
e-mails com contatos ativamente interessados no que você 
cria e faz é um fator que gera grandes oportunidades de negócios.

Mantenha uma lista  
de e-mails com contatos

ativamente 
interessados
no seu negocio.

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
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 CHAME SEUS LEADS PARA A AÇÃO 

Como falamos, dificilmente as pessoas trocam informações sem 
recompensas. Portanto, além de pensar em captar e-mails, você 
deve ter ideias criativas do que pode oferecer em troca.  
E aqui, podemos ir além dos e-books, webinars, pesquisas de 
perfil. Para prender a atenção do cliente, é importante sair 
um pouco do comum. Por que não chamá-lo para uma ação 
diferenciada, como algum jogo (já tratamos disso mais no início 
deste e-book), oferecer promoções personalizadas ou até mesmo 
algum brinde em alguma data especial, como seu aniversário, ou 
desconto para a primeira compra?

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
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 SIMPLIFIQUE O FORMULÁRIO 

A verdade é que ninguém gosta de ficar 
preenchendo um formulário com inúmeras 
questões por muito tempo. Por isso, seja em 
uma landing page ou só para receber sua 
newsletter, é indispensável criar um formulário 
de inscrição simples para conseguir os dados 
dos consumidores com mais facilidade. Isso 
sem falar que perguntar apenas o necessário 
também é uma das indicações para estar em 
concordância com a LGPD.

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/


Qualidade é mais importante  
do que quantidade

http://www.mailbiz.com.br
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Bem, já ficou claro que o endereço de e-mail é uma das 
informações de contato mais preciosas que se pode obter 
para se relacionar com os clientes. Porém, essa conexão só 
existe se baseada no respeito e na transparência. Ou seja, 
ter milhares de contatos de pessoas que, possivelmente, 
sequer conhecem a sua marca não gerará engajamento e 
muito menos conversão.

O Relatório Global de Benchmark de E-mail constatou que 
84% dos entrevistados checam seus e-mails pelo menos 
diariamente, com a maioria das pessoas verificando 
a caixa de entrada várias vezes ao longo do dia. É 
tão importante para a rotina das pessoas que 95% dos 
entrevistados das gerações Y e Z afirmam que o e-mail 
pessoal é essencial para suas vidas.

dos entrevistados checam seus e-mails diariamente

afirmam que o e-mail pessoal é essencial para suas vidas

84%

95%

https://www.facebook.com/mailbizbr/
http://www.mailbiz.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCigpnV3znwlSKzxsa1QNxuQ
https://br.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
https://sendgrid.com/blog/announcing-the-2019-email-benchmark-and-engagement-study/
https://sendgrid.com/blog/announcing-the-2019-email-benchmark-and-engagement-study/
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Embora a utilização das mídias sociais tenha crescido muito 
nos últimos anos, empresas que utilizam e-mail marketing 
para nutrir seus potenciais clientes geram 50% mais leads 
qualificados para a equipe de vendas a um custo 35% 
menor. Por sua vez, esses leads são responsáveis por um 
aumento de oportunidades de negócio de 20% mostram  
as estatísticas da Hubspot.

Mas como captar novos contatos e construir uma lista de 
assinantes ativa e engajada? Vamos falar mais sobre isso 
a seguir.

mais leads qualificados

custo menor em aumento de

das oportunidades 
de negócio

50% 35% 20%
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 GARANTA UM CADASTRO RICO 

Ao captar novos cadastros, peça não só e-mails, mas 
também informações adicionais. Isso colabora na hora de 
segmentar sua base e ter uma comunicação mais certeira. 
Além disso, você pode obter mais dados olhando o histórico 
de cliques dos últimos e-mails, assim fica fácil saber melhor 
as preferências do seu cliente.

Mas não dependa apenas do cadastro: não espere o 
cliente chegar até você. Invista em tráfego para o seu 
e-commerce, seja com anúncios pagos ou com técnicas 
de Search Engine Optimization (SEO). O foco dessas 
otimizações não é gerar cadastros automaticamente,  
mas ajudar o cliente a encontrar a sua loja.
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 PARA CADA SEGMENTO, 
 UM CONTEÚDO PENSADO ESPECIALMENTE 

Os clientes do seu e-commerce gostam de atendimento 
personalizado, além de adquirir produtos com valor agregado. 
Portanto, antes de entrar em contato por e-mail para aumentar 
suas vendas, elabore uma experiência individual que 
corresponda às necessidades e desejos de cada um –  
algo que você pode fazer com o auxílio da automação.
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 APOSTE NOS E-MAILS INTERATIVOS 

Com certeza, você já conhece os recursos 
usados nos e-mails interativos, como botões, 
temporizadores e pesquisas de avaliação – 
soluções que fazem o e-mail deixar de ser 
somente uma mensagem estática. Ao incentivar 
a interação, esse formato também impacta o 
engajamento do e-mail marketing, pois tem 
grande potencial para que o cliente, de fato, 
realize a tarefa proposta pela sua campanha, 
como fazer uma compra, usar um cupom ou  
até mesmo se inscrever em um evento.

LEIA AGORA

Confira este artigo e entenda melhor 
como os e-mails interativos podem apoiar 
sua estratégia de e-mail marketing
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 OFEREÇA DESCONTOS ATRATIVOS 

O cupom faz os olhos do cliente brilharem. Essa 
estratégia funciona particularmente bem em negócios 
com alto nível de recompra, como lojas de cosméticos, 
moda, calçados, pet shops, supermercados e de 
suplementos alimentares – e surpreenda sua 
audiência com cupons, sugestões, dicas, cartões, 
brindes e bônus para as próximas compras.

Surpreenda seu público com

cupons, dicas, 
brindes e bônus
nas próximas compras.
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 POR FIM, MONITORE OS RESULTADOS 

O cliente é a melhor resposta para saber o que dá certo no seu 
negócio. Teste as táticas e verifique os resultados. Além da taxa 
de crescimento da base, avalie a taxa de entrega, de abertura, CTR, 
descadastros, pedidos captados, ticket médio e receita. Verifique se as 
ações de e-mail marketing executadas estão no rumo certo. Assim, 
você pode guiar suas estratégias futuras com os insights gerados por 
essa análise.

E você não precisa usar planilhas e exportar dados do seu e-commerce 
para analisar suas campanhas de e-mail marketing. Com o dashboard 
da Mailbiz, você entende facilmente o desempenho de suas 
campanhas, analisando todas as métricas importantes do e-mail 
marketing e comparando facilmente o desempenho por campanhas  
e em períodos anteriores.

Campanhas
Enviadas

Taxa de Abertura

Taxa de Clique

Taxa de Conversão

Ticket Médio (R$)

31

8,25%

7,95%

3,13%

174,00

Captação Diária

223

83.224

676.295

55.781

4.849

152

26.447,43

1.319,00

20,05

Tamanho da base

Volume de envios

Aberturas

Sessões

Pedidos captados

Receita Captada (R$)

Investimento (R$)

ROI (R$)
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