VALIDE SMS
Solução para ficar mais perto dos seus clientes e prospects ‘online’, deixando sua empresa ao alcance de
um clique.
Forma de Disparos:

- Long Code:
Envio de SMS MKT nr. longo, geralmente diferentes nrs de celulares fazendo rotação. Possui rota de menor
qualidade, porém assertivo; entrega através de confirmação de recebimento pela operadora; Delay de
entrega na mensagem; rota pouco estável; Taxa de transferência de 50 sms por segundo de velocidade.
- Short Code:
Envio de SMS MKT com nr. curto, códigos curtos, compostos de 3 a 6 nrs. fixos. Possui rota de máxima
qualidade, confiável, estável e segura em qualidade; Entrega é “handset” em tempo real (confirmação de
entrega para operadora e de recebimento p/ celular); Conexão direta com a operadora, máxima garantia
de entrega; Taxa de transferência de 150 sms por segundo de velocidade.
- WhatsApp:
Revolução no Marketing Direto de relacionamento com o cliente final. Pode enviar imagens com textos
mais elaborados e até mesmo vídeos em anexo, tendo um impacto maior na conversão em suas
campanhas de ativação. Empresas de todo porte tem usado esse canal com um retorno positivo.
É um dos aplicativos mais utilizados no Brasil e no mundo, com 120 milhões de Brasileiros ativos
atualmente. Segmentos dos mais variados como Educação, Cobrança, Construtoras, Clínicas, corporativo
com grande retorno em suas campanhas.
Diferenciais do Negócio
•
•
•
•
•
•

Eficiência: Plataforma possui a capacidade de enviar milhões de SMS por dia.
Segurança: Homologado pelas operadoras de Telefonia Móvel Brasileiras.
Cobertura: Atendendo o Brasil todo.
Respeito: Direito ao cliente de não desejar receber as mensagens (Opt-In/Opt-Out) com
descadastramento automático.
Autonomia: Os envios podem ser efetuados diretamente pelo cliente ou pela integração(webservice).
Praticidade: Plataforma simples e de fácil utilização.

Inove na Comunicação
•
Divulgue suas ofertas e promoções de produtos e serviços
•
Produto ideal para ações promocionais e campanhas de marketing.
•
Melhor custo-benefício, alta abrangência e interação com seus clientes, proporcionando o melhor
retorno para o seu negócio.
Utilize para: Marketing | Vendas | Promoções | Divulgações | Lançamentos | Cupons de descontos | Ofertas |
Captar novos contatos | Atualizar base de dados | Interagir com clientes durante campanhas | Atrair novos
consumidores

Restrições de uso: Política | Propaganda de operadoras | SPAM | Preconceito | Discriminação | Pornografia |
Sorteios / Prêmios

Entre em contato:

relacionamento@valideinfoweb.com.br (Orlando Nassori)
gilberto@valideinfoweb.com.br

www.valideinfoweb.com.br

