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Planos & Preços Benchmark Email

OFERTAS ESPECIAIS BENCHMARK

Planos Para ONGs
Organizações sem fins lucrativos tem direito a 25% de desconto sobre qualquer um dos nossos planos
de email marketing. para saber mais, inscreva-se para um teste gratuito e visite o site abaixo.
Teste gratuito
www.benchmarkemail.com/br/Register
Instruções para ONGs
www.benchmarkemail.com/br/pricing-request
A Benchmark Email não aceita listas advinda de terceiros (compradas, emprestadas ou alugadas).
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Planos Baseados Em Envios.
CATEGORIA

Básico

Profissional

Empresarial

ENVIOS/MÊS

TAMANHO DA LISTA

CUSTO MENSAL

600 Emails

600

$9,95

1.000 Emails

1.000

$12,95

2.500 Emails

2.500

$19,95

3.500 Emails

3.500

$25,00

5.000 Emails

5.000

$35,00

10.000 Emails

10.000

$60,00

25.000 Emails

25.000

$112,00

50.000 Emails

50.000

$200,00

100.000 Emails

100.000

$375,00

*Os valores acima, em reais, refletem o valor real do produto em dólares americanos, acrescidos de carga tributária brasileira.

INCLUSOS NOS PLANOS PROFISSIONAL & EMPRESARIAL

Sub-Contas (Habilidade de criar contas dentro de contas)

Hospedagem de Imagem Plus- $5 por mês
UPGRADES

Todos os planos incluem hospedagem de imagens de 10 MB. Com a versão Plus, a hospedagem é
ampliada para 50MB.
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Planos Baseados Em Listas
O modelo de Plano baseado em Lista permite o encaminhamento de vários emails diversas vezes para
a sua lista de contatos. Se precisar encaminhá-los toda semana ou a cada 15 dias, esta pode ser uma
boa opção. Nós limitamos o número de envios em 7 vezes o número de contatos que a lista possui.
E também, se sua lista crescer além do plano adquirido, você precisará fazer um upgrade para um
plano maior antes de incluir mais emails.

CATEGORIA

PLANOS BASEADOS EM LISTA

Básico

Profissional

Empresarial

CUSTO MENSAL

600 Contatos

$11,95

1.000 Contatos

$18,95

2.500 Contatos

$28,95

3.500 Contatos

$39,95

5.000 Contatos

$46,95

10.000 Contatos

$73,95

20.000 Contatos

$120,95

30.000 Contatos

$179,95

50.000 Contatos

$230,95

75.000 Contatos

$339,95

100.000 Contatos

$460,00

*Os valores acima, em reais, refletem ao valor real do produto em dólares americanos, acrescidos de carga tributária brasileira.

INCLUSO NAS CONTAS PROFISSIONAL & EMPRESARIAL

Sub-Contas (Habilidade de criar contas dentro de contas)

Hospedagem de Imagem Plus- $5 por mês
UPGRADES

Todos os planos incluem hospedagem de imagens de 10 MB. Com a versão Plus, a hospedagem é
ampliada para 50MB.
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Planos de Alto Volume
CATEGORIA

Empresarial

PLANOS DE ALTO VOLUME

CUSTO MENSAL

150.000 Emails/mês

$399

250.000 Emails/mês

$499

500.000 Emails/mês

$799

1 Milhão de Emails/mês

$1.299

2 Milhões de Emails/mês

$1.999

4 Milhões de Emails/mês

$4.000

*Os valores acima, em reais, refletem ao valor real do produto em dólares americanos, acrescidos de carga tributária brasileira.

INCLUSO EM TODOS OS PLANOS DE ALTO VOLUME

- IP dedicado
- Sub-Contas (Habilidade de criar contas dentro de contas)
- Hospedagem de Imagem Plus (50 MB de hospedagem de imagem)

Setup

$199

Será cobrado uma taxa de configuração de R$ 520 em todos os planos de
Alto Volume para configurar o servidor com um IP dedicado.
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Por que escolher a Benchmark Email?
Ferramentas de Mídias
Sociais

Verificador de SPAM

Promove total integração bilateral com

presença de palavras que são conhecidas

LinkedIn, Facebook, Twitter e muito

por desencadear filtros de spam.

Seu conteúdo é examinado para detectar a

mais.

+ de 400 Templates

Video Integration
A Benchmark incorpora uma única

Modelos profissionais de email HTML

miniatura do quadro no seu email que

que podem ser personalizados para o

reproduz a partir de seus servidores,

seu negócio.

melhorando a capacidade de entrega,
minimizando o tamanho do arquivo de

Segmentação de Lista
Listas de contatos podem ser

transferência.

segmentadas por dados demográficos

Questionários e Enquetes

e preferências dos clientes, para maior

Inclui facilmente questionários e enquetes

taxa de abertura e conversão.

em qualquer lugar do seu HTML.

Formulários de Inscrição
Formulários de inscrição que anexam

Relatórios e Rastreios em
Tempo Real

automaticamente e atualizam seu banco

Compara suas estatísticas de campanhas de

de dados de contatos.

e-mail e melhora suas métricas. Aberturas,
conversões, rejeições e compartilhamento

Respostas Automáticas
Contatos podem receber

social são cuidadosamente monitorados e
exibidos em gráficos de fácil leitura.

automaticamente as campanhas
de email quando se inscreverem,
aniversários, feriados ou eventos
especiais.
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Integração com Google
Analytics
Aprofunda seus conhecimentos sobre o
comportamento de seus clientes assim
que os mesmos clicam nos links de seu
email.

Webinários Semanais Ao Vivo
Permite que você participe de divertidos e
informativos seminários on-line e solicite
cursos ao vivo sobre temas especiais
relacionados ao e-marketing.

Manuais e Biblioteca de
Regulamentações
A biblioteca da Benchmark Email de
regulamentações e manuais de e-mail
marketing encontram-se online,
acessíveis ou gratuitos, em PDFs para
download.

Horário Extendido de Suporte
Uma equipe técnica de apoio, disponível
24 horas, sem custo extra, pronta para
atendê-lo em suas necessidades através do
chat ou telefone.
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Sobre a Benchmark Email
Pegue poderosas funcionalidades, gerenciamento de lista sofisticado, centenas de templates de email,
relatórios inacreditavelmente precisos, deslumbrantes emails e video-mails. Agora, junte tudo isso
por um valor extremamente acessível. Parece atraente? Somos nós.
Há um motivo - ou 100 - que faz com que mais de 73.000 usuários confiem a nós suas campanhas de
email marketing. Com ferramentas simples, facilidade para criar uma campanha em um piscar de
olhos e planos de valores extremamente razoáveis, somos o serviço ideal de e-mail marketing para
empresas de todos os tamanhos e segmentos.
Na Benchmark, somos mais do que especialistas em e-mail marketing, somos inovadores. Nosso
principal objetivo é aperfeiçoar o nosso serviço de e-mail marketing, mas também acompanhar as
redes sociais, search engine optimization (SEO) e Web 2.0 para que o nosso software, 100% baseado
na Web, fique completamente compatível com o mundo em constante mudança.
Nenhum outro serviço oferece essa variedade e nível de recursos a partir de R$ 26,00 mensais. Descubra por si mesmo cadastrando-se em nosso teste gratuito de 30 dias.
www.BenchmarkEmail.com/br/Register

Contate a Benchmark Email
Adoraríamos ouvir a sua opinião e conhecer suas necessidades de email marketing.
Nossos contatos:
www.BenchmarkEmail.com/br
BR +55 (11) 3280-4775
Email: support@benchmarkemail.com
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