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O que é email marketing?
•

Mais do que um simples email trata-se de uma estratégia que visa divulgar produto/serviço ou a marca em si.

•

O email marketing é um canal de comunicação direto com os clientes que permite desenvolver a relação do consumidor - marca.

•

Algumas vantagens deste canal são: a personalização da mensagem, segmentação e os fluxos - ou seja automação do envio de emails

•

Personalização: conseguimos tornar a mensagem única, com dados recolhidos presentes nas bases de dados, como o nome.

•

Segmentação: criar categorias que definem o tipo de pessoas que estão no mesmo - quem já abriu mais do que 2 emails nas
últimas 3 semanas, pode receber um incentivo à compra, ou outro exemplo de “conversão” alguém que abre e clica em algum CTA.

O que é um CTA?
•

CALL TO ACTION, ou o que chamamos de um botão que incentiva a uma ação: a ir para o site, a conhecer o facebook da empresa, a ver um
produto específico, ver um vídeo e por ai adiante.

•

E, uma pessoa que para além de abrir um email, clica neste cta que falamos é importante que também exista uma
segmentação para a mesma: quem clicou num email, com um botão para conhecer o site da empresa, pode receber a seguir
uma brochura “digital” com os valores da empresa

Email Marketing
•

Outra vantagem são então os fluxos:

•

Para garantir que o utilizador está relacionado com a marca, não é uma decisão imediata. Tal e qual como quando vamos comprar
alguma coisa: analisamos as diferentes marcas, preços, fazemos comparações, verificamos se existe diferença na qualidade, entre
outros aspetos. OU SEJA: com os fluxos nós podemos criar regras.

Exemplo prático: quem abrir o email e clicar sobre o produto A, nós vamos mandar-lhe outro produto A1 da mesma categoria, pois existe
uma forte probabilidade de gostarem também deste produto.

Outra perspectiva: quem abre o email, mas não clica de todo, podemos tentar enviar outro produto. Ou se calhar não se trata do produto,
mas o assunto não suficientemente interessante para a pessoa clicar.

Se estivermos a trabalhar com marcas que vendem produtos, um fluxo automático para pessoas que deixam produtos no carrinho,
podemos agendar um email automático para passado umas horas lembrar o consumidor “Olá, não se esqueça dos seus produtos”

•

Este tipo de emails, apresentam uma taxa de abertura média de 43%

•

Aliás: 81% dos consumidores online que recebem emails baseado em hábitos de compra demonstrados anteriormente têm mais
probabilidade de realizar outras compras no futuro.
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•

Depois de definir quais as regras a implementar, claro que tem que usar um calendário programado para envios

Como em tudo no marketing digital, independentemente da ferramenta: Testar, testar e testar.
•

Muitas pessoas afirmam que o email marketing é uma ferramenta obsoleta, mas o email mtk morreu?

•

Não! Metade, sim metade, da população mundial usa o email como um canal de ligação às marcas.

•

“Em Portugal, o relatório “Digital 2021” da Data Reportal mostra que “Gmail” foi uma das palavras mais procuradas no Google pelos
portugueses em 2020, surgindo em nono lugar no ranking”

•

“59% dos entrevistados a rma ser in uenciado por emails de marketing nas suas decisões de compra”
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•

Outra vantagem é o potencial de fidelização do email:

•

Um estudo feito pela Emarsys mostrou que, para os pequenos negócios, o email ainda é a principal ferramenta para realizar vendas:
enquanto 81% usam o email como principal canal de aquisição de leads, 80% confiam no email na hora de reter e fidelizar esses leads.

•

Quanto mais evoluímos nesta relação com o utilizador

Email Marketing - Dicas de um bom email
•

Apostar em emails personalizados! Cada cliente é único! Segundo a Yes Lifecycle Marketing, emails com assuntos e mensagens
personalizadas costumam apresentar uma taxa de abertura 50% maior do que emails enviados em massa sem nenhum tipo de
customização.

•

Criar recomendações de produto personalizadas para cada cliente com base na atividade de navegação ou compras
passadas, imperativo.

•

O assunto deve ter no máximo 35 caracteres para que possa ser lido na sua totalidade e claro, ser atrativo! Para isso, um dos
meus blogs favoritos, com dicas de como tratar os assuntos de emails ou ainda Neil Patel, que com toda a certeza voltaremos a
ele, outro blog de eleição com dicas de ouro | a considerar: 35% dos destinatários abrem um email levando em conta somente
o assunto

Email Marketing - Ferramentas de email mtk
•

Mailchimp

•

E-goi

•

SendinBlue

•

Klaviyo

•

activecampaign

•

HubSpot

•

RD Station

•

Mailify

Blog
Em que consiste um Blog?
•

Mais de 4 milhões de blog posts são criados todos os dias.

•

Este canal é ótimo para por exemplo, reecaminhar os consumidores de um email para um artigo mais longo sobre um produto, sobre a
empresa ou curiosidades/novidades do setor.

•

Os blogs não são nada mais que uma página na internet, com conteúdo organizado e, por isso, devem obedecer a uma estrutura própria:

•

O tema deve ser relevante para o público em questão.

•

Deverá ter um título igualmente atrativo que faça as pessoas clicarem para ler

•

O texto deve ser fluído, mas mais do que isso trazer, algo mais que faça com o utilizador continue a ler e a ler.

•

Deverá ser constituído por títulos, subtítulos e imagens para aliviar a leitura.

•

E, um aspeto muitooooo importante: palavras-chave, estas serão essenciais, mas porque? Porque definem o tom do que
queremos comunicar, trazendo relevância, e claro: vão ajudar-nos a indexar o nosso site.

Blog
O que é indexar o nosso site?
•

Quando pesquisamos nos motores de busca, como o google, usamos palavras chave, por isso é que ele sabe o que queremos ver. A google
tem milhões de servidores que, em segundos, nos apresenta nos primeiros resultados, aqueles que melhor classificados estão.

•

Esta classificação tem uma fórmula - não conhecida - que a google usa, por isso não existe uma fórmula para o sucesso, mas sem dúvida
que o trabalho das palavras chave em blogs ajuda em muito a indexar o nosso site.

•

Todas as marcas querem estar: no primeiro lugar, da primeira página da google.

Dúvidas: questões com ou sem sentido? :)
No marketing digital tudo é válido e nada tem uma resposta/fórmula concreta.

