6
PRINCIPAIS AÇÕES
PARA UM EFICIENTE

e-mail

marketing
#1 -UTILIZE IMAGEM
Porém escolha uma imagem utilizando o código HTML.
Existe um motivo para isso: por padrão, quase todos os ESPs (provedores de
serviços de e-mail) bloqueiam a exibição de imagens nos e-mails. Isso
deve-se á política de privacidade, pois é através da exibição da imagem
que é possível saber se uma pessoa abriu ou não o e-mail recebido. Apenas
para esclarecer, este é o meio utilizado para medir a taxa de abertura de
uma campanha.

#2 -UTILIZE UMA VERSÃO TEXTO
SIMPLES.
É um formato que serve como indicador de confiabilidade. Alguns filtros
anti-spam bloqueiam muitas mensagens com códigos, imagens e links. A
versão textos simples mostra uma mensagem limpa, com um remetente
confiável, um assunto atraente e o corpo do texto que pode ser
acompanhado por uma imagem.

#3 - UTILIZA O AURESPONDER PARA
CONVERSÕES
cada e-mail gera um tipo de interação diferente que acabam agregando
valor a este simples método de comunicação. Você pode oferecer o
download de um e-book, receber respostas de interessados em receber seu
Newsletter.

#4 -PENSE NA RESPONSIVIDADE
O móbile é algo que deve ser levado muito a sério porque hoje todo mundo
tem um celular, tablet, portanto o e-mail recebido pode ser lido a qualquer
momento em qualquer lugar.

#5 -NÃO DESPERDICE AS DATAS
COMEMORATIVAS
As datas comemorativas são as que mais vendem, sobretudo Natal, Dia dos
Namorados, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Páscoa. Estimule
o relacionamento entre você seus possíveis clientes.

#6 -MOSTRE QUE VOCÊ SE IMPORTA
COM A PESSOA E NÃO APENAS COM
O CLIENTE.
A melhor forma para atrair um cliente, é chamando sua atenção com um
assunto interessante e logo depois demonstrar que ele é muito importante
para você. E quando fizer isso ou uma venda, mande um e-mail solicitando
um feedback sobre o atendimento, o produto/serviço que ele comprou.

SAIBA MAIS SOBRE ESTE ASSUNTO NO MEU BLOG
CLIQUE E VEJA AGORA
WWW.JMARTNEGOCIOS.COM/BLOG

