
Um serviço Jogajunto



E-mail marketing 
da Jogajunto 

Sua marca em constante presença. 

Mantenha prospects e clientes 
em contato com seu produto, 
serviço e oferta através de 
disparos recorrentes de e-mail 
marketing.  

Fortaleça sua marca e gere 
negócios com baixo custo.

Contato constante



E-mail marketing 
da Jogajunto 

Planejamento. 

Desenvolvemos o calendário 
promocional da marca, 
disparando peças em datas 
comerciais importantes para 
geração de novos negócios. 

Anúncios relevantes evitam que 
os e-mails marketing sejam 
considerados spam.

Calendário promocional

O planejamento é personalizado. 
Cada empresa tem seu próprio 
calendário de ações.



E-mail marketing 
Mailchimp® 

Inteligência. 

Para ampliar a conversão, 
realizamos testes A/B para 
determinar qual campo “assunto” 
gera mais aberturas de e-mail. 

Qual cor do botão gera mais 
cliques? A resposta está na atitude 
do consumidor.

Inteligência

OPCIONAL

26% 
cliques

74% 
cliques

A B



E-mail marketing 
Mailchimp® 

Automatização. 

Boas vindas aos novos assinantes. 

Sequência de e-mails baseado em 
campanhas publicitárias, táticas de 
marketing de conteúdo, comportamento 
e preferência de consumo do prospect. 

Recomendação de produtos baseados 
nas últimas compras. 

Integrado com PayPal, Magento, Google 
Docs, Twitter, Facebook, Wordpress e 
muito mais.

Automatização

OPCIONAL
Exemplos de automatização 

"Boas vindas" após cadastro de 
newsletter. 

Envio de catálogo de serviços uma 
semana após o cadastro. 

Convite para uma videoconferência 
após duas semanas. 

No dia do aniversário do 
consumidor ou em datas 
comerciais, oferta de descontos 
limitados. 

Oferecer refil de suprimentos 
baseado na duração e dia da 
compra.



E-mail marketing 
Mailchimp® 

Relatórios comentados. 

Analisamos os resultados e 
entregamos periodicamente 
relatórios com comentários a 
respeito das nossas percepções e 
oportunidades para as próximas 
campanhas.

Relatórios



Entre para a nossa galeria! 

E-mail marketing é a nossa especialidade. 

Já são mais de 10.000 peças diferentes criadas.

Clientes



E-mail marketing 
Mailchimp® 

Disparos ilimitados.

Serviços por assinatura

Plano Enterprise 

Consulte-nos a partir de 10.000 contatos

Plano 10.000 

De 2.000 até 10.000 contatos 

R$ CONSULTE / MÊS

Plano 2.000 

Até 2.000 contatos 

R$ CONSULTE / MÊS



E aí? Vamos jogar juntos?

www.jogajuntocomunicacao.com.br

comercial@jogajuntocomunicacao.com.br

Tel Fax 15 30332877 - 9h as 18h
R Artur Caldini 613  
Sorocaba - SP

http://www.jogajuntocomunicacao.com.br
mailto:comercial@jogajuntocomunicacao.com.br

