
Comparação de planos

 

Plano com base em

e-mail

Marketing por e-mail básico

 

Plano com base no

assinante

E-mails ilimitados, automação

e muito mais.

 

Pague à medida que

precisar

Com base em créditos de e-

mail

 

Gratuito vitalício

12.000 e-mails por mês

 

BOLETINS INFORMATIVOS POR E-MAIL

Modelos pré-elaborados de

boletim informativo

Modelos de layout

Editor de arrastar e soltar

Biblioteca de modelos

Importar modelos de e-mail



Importar conteúdo de modelo

no Google Drive

Anexos de e-mail - - -

GERENCIAMENTO DE LISTA DE CORRESPONDÊNCIA

Gerenciamento de Assinantes 2000 contatos

Criar listas de correspondência

Segmentação de listas de

correspondência

Segmentos em massa - - -

Campos personalizados

Sincronização de leads e

contatos do Zoho CRM

Importação de assinantes de

arquivos XLS, XLSX, CSV

Resumo por e-mail das listas

de correspondência

Formulários de inscrição

Remoção automática de

rejeições e cancelamentos de

assinatura

Monitoramento do formulário - - -



de inscrição

Acionador de fluxo de trabalho

dos formulários de inscrição
- - -

Pontuações do assinante - - -

GERENCIAMENTO DE CONSENTIMENTO

Envie e-mails de

consentimento para os

assinantes implícitos

Envie e-mails de

acompanhamento para os

assinantes que não têm dado

resposta

Programação de campanhas

de consentimento

Relatórios de campanhas de

consentimento

MARKETING POR E-MAIL

Programar campanhas por e-

mail

Entrega com base no fuso

horário do destinatário

Entrega com base no

momento ideal de abertura do

- - -



destinatário

E-mails em lotes - -

Mesclar marcações

Conteúdo dinâmico

RSS para campanhas de e-mail

Pesquisas por e-mail - - -

Testes A/B

Personalizar cabeçalho e

rodapé de e-mail

Destinatários com e-mails

abertos e não abertos

Compartilhamento social

Marketing por e-mail com

vídeo Link para vídeos no

YouTube e Vimeo nos seus

modelos de e-mail.

Comentários do destinatário

Autenticação de e-mail Usando

de ID do remetente/SPF, chave

de domínio/DKIM

Comparar campanhas por e-



mail

Campanhas de cupons

personalizados por e-mail

Adicione tags mescladas de

cupons para gerar um cupom

exclusivo para cada

destinatário.

Campanhas de comércio

eletrônico por e-mail Envie

detalhes sobre os produtos em

sua loja do Shopify para seus

clientes.

Campanhas de pesquisa por e-

mail

Campanhas de

acompanhamento de eventos

por e-mail

Enviar e-mails de teste

Arquivos de campanha por e-

mail Links para campanhas por

e-mail anteriores no seu

website.

Relatórios de campanha por e-

mail

Capacitado pelo Zoho

Campaigns no rodapé
- - -



AUTOMAÇÃO DE MARKETING

Fluxo de trabalho instantâneo - - -

Fluxo de trabalho com base no

tempo
- - -

Fluxo de trabalho com base em

atividades
- - -

Autoresponders baseados em

inscrições
- - -

Autoresponders de e-mails

com base na ação Envie e-

mails relevantes e de

acompanhamento com base

em aberturas e cliques.

- - -

Autoresponders com base no

calendário Crie promoções

para feriados ou dias

específicos. [Por exemplo, Dia

da Independência, Páscoa,

Ano Novo]

- - -

Autoresponders baseados em

campo de data personalizado
- - -

Autoresponders de grupo

fechado
- - -

Autoresponders de série

inteligente
- - -



Autoresponders baseado em

segmentos

- - -

Relatório de resumo de

Autoresponder
- - -

Relatórios baseados em

mensagens do Autoresponder
- - -

CONFIRMAÇÃO DE OPÇÃO DE ENTRADA

Elaborar e personalizar

formulários de opção de

entrada

Adicionar o logotipo da

empresa aos formulários de

opção de entrada

Personalizar página de

confirmação

Enviar e-mails de confirmação

de opção de entrada

Personalizar e-mails de

confirmação de opção de

entrada

Adicionar ao catálogo de

endereços – vCard

MARKETING DE MÍDIAS SOCIAIS



Compartilhar campanhas por

e-mail em mídias sociais

Marketing em Página do

Facebook

Para páginas com mais de

2.000 fãs

Para páginas com mais de

2.000 fãs
- -

Publicar campanhas Ilimitado Ilimitado 1 conta/rede social/usuário 1 conta/rede social/usuário

Publicação automática no

Facebook, Twitter e LinkedIn

Promoção da página por meio

de campanhas por e-mail
- - -

CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS E MONITORAMENTO DE CAMPANHA

Relatórios de atividade do

destinatário

Taxas de rejeição e

cancelamento de assinaturas

Taxas de abertura

Taxas de cliques

Reclamações por spam

Relatórios com base no local

Relatórios específicos de

dispositivo

Relatórios com base em



campanha por e-mail

Relatórios com base em lista

de endereçamento

Compartilhe relatórios

Estatísticas de campanhas

sociais

Análise avançada Com o

Google Analytics

Encaminhamentos (Contar a

um amigo)

API PARA DESENVOLVEDORES

Gerenciamento de campanha

Gerenciamento de listas

URLs para retorno de chamada

INTEGRAÇÕES

Zoho CRM

Zoho Creator

Zoho Survey

Zoho Contacts



Zoho Invoice

Zoho Books

Zoho Recruit

Zoho Meeting

G Suite

Monitoramento de URLs com o

Google Analytics

Eventbrite

SurveyMonkey

Shopify

Facebook

Twitter

LinkedIn

Tumblr

YouTube Para campanhas por

e-mail com vídeo

Vimeo para campanhas por e-

mail com vídeo

Flickr Adicione imagens à  Plano com base em e- Plano com base no Pague à medida que Gratuito vitalício



galeria de modelos

Google Photos Adicione

imagens à galeria de modelos

Gravatar

Bigstock

PayPal

Litmus

Giphy

GoToWebinar

Evernote

Dropbox

OneDrive

Box

Unsplash

GERENCIAMENTO DE CAMPANHA

Limites de e-mail - - -

Aprovação gerencial - - -

Funções e privilégios

mail assinante precisar



 

Funções personalizadas - - -

Pastas

Favoritos

Calendário de marketing

WEBHOOK

Notificação da lista de

endereçamento
- - -

Notificação de campanha

enviada
- - -


