Planos & Preços
BenchmarkEmail.com/br

Crie & Envie Emails Responsivos para Dispositivos Móveis
Obtenha inscrições com Formulários de Inscrições & Respostas Automáticas
Relatórios em Tempo Real
Melhor Suporte da Categoria
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Ofertas Especiais
Comece com um Plano Gratuito
Insira até 2.000 contatos e envie até 14.000 emails por mês. Acesse recursos excelentes e
faça o upgrade apenas quando precisar.
Crie sua Conta Gratuita de 2mil Contatos
www.BenchmarkEmail.com/br/Register

25% de Desconto para Organizações Sem Fins Lucrativos
Organizações Sem Fins Lucrativos têm o direito a 25% de desconto em qualquer plano de
email marketing. Para saber mais, inscreva-se a um plano gratuito e visite a URL abaixo.
Instruções para Organizações Sem Fins Lucrativos
http://www.benchmarkemail.com/br/Pricing-Request

Deseja pagar pelo ano todo?
Você receberá 15% de desconto. Deseja pagar por 6 meses? Então receberá 10%
de desconto.

Modelo de Preços baseados
em Lista
O modelo de Plano baseado no tamanho de Listas permite o envio de emails diversas
vezes para a sua lista de contatos. Se precisar enviar todas as semanas ou a cada 15 dias,
esta pode ser uma boa opção. Nós limitamos o número de envios em 14 vezes o número
de contatos que o plano possui. E também, se sua lista crescer além do plano adquirido,
você poderá fazer um upgrade para um plano maior antes de incluir mais contatos.
*A Benchmark Email não aceita listas advinda de terceiros (compradas, emprestadas
ou alugadas).
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Planos Iniciais
Para os que superaram o plano gratuito. Você poderá enviar emails
ilimitadamente para até 10.000 assinantes.

Contatos

Envios por Mês

Custo Mensal (USD)

600

Ilimitado

$11.95

1,000

Ilimitado

$18.95

1,500

Ilimitado

$24.95

2,500

Ilimitado

$28.95

3,500

Ilimitado

$39.95

5,000

Ilimitado

$46.95

7,500

Ilimitado

$59.95

10,000

Ilimitado

$73.95
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Planos Médios
Tudo o que você precise para email marketing. Envie emails ilimitadamente
para 10.000 a 50.000 assinantes.

Contatos

Envios por Mês

Custo Mensal (USD)

15,000

Ilimitado

$96.95

20,000

Ilimitado

$120.95

25,000

Ilimitado

$149.95

30,000

Ilimitado

$179.95

35,000

Ilimitado

$191.95

40,000

Ilimitado

$204.95

45,000

Ilimitado

$217.95

50,000

Ilimitado

$230.95
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Planos de Alto Volume
O plano ideal para quando sua lista é tão grande que está no comando. Envie
múltiplos emails à sua lista de mais de 50.000 assinantes.

Contatos

Envios por Mês

Custo Mensal (USD)

55,000

770,000

$260.00

60,000

840,000

$315.00

65,000

910,000

$327.00

70,000

980,000

$339.00

75,000

1,050,000

$352.00

80,000

1,120,000

$360.00

85,000

1,190,000

$382.50

90,000

1,260,000

$405.00

95,000

1,330,000

$427.50

100,000

1,400,000

$449.95

Se tiver uma lista com mais do que 100.000 contatos ligue para nós, para obter mais
informações sobre nossos Planos Extra Grandes e de Volume Massivo.
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Nossos Recursos em Destaque
Contas Principais
Com planos pagos você pode gerenciar múltiplas contas a partir de uma
conta principal.

Contatos Únicos
Apenas contatos únicos são contados em seu plano. Se você tiver o
mesmo contato em diversas listas, ele será contado apenas como um,
diferente de alguns de nossos concorrentes.

Descontos Disponíveis no Plano
Deseja pagar pelo ano todo de uma só vez? Você receberá 15% de
desconto. Deseja pagar por 6 meses? Então receberá 10% de desconto.

IPs Dedicados
Um IP dedicado é seu endereço especial na internet, que somente você
usa para enviar e-mails. Isso lhe assegura que somente você afetará a sua
reputação de envio. Essa opção está disponível por R$85 ao mês. Para
ativá-lo, apenas diga para um representante de vendas que você gostaria
desse recurso em sua conta.
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Mais de 500 Modelos de Email
Modelos profissionais de email HTML que podem ser totalmente
personalizados para o seu negócio.

Segmentação de Lista
Listas de contatos podem ser segmentadas por dados demográficos e
preferências dos clientes, para maior taxa de abertura e conversão.

Formulários de Inscrição
Formulários de inscrição que adicionam automaticamente e atualizam seu
banco de dados de contatos.

Respostas Automáticas
1

Contatos podem receber campanhas de email automaticamente quando
se inscreverem à sua lista, em aniversários, feriados ou eventos especiais.

Testes AB
A

B

Faça testes e descubra qual é a melhor linha de assunto a enviar, melhor
horário e muito mais. Conheça seus assinantes e saiba como reagirão às
suas campanhas antes mesmo de enviá-las.

Verificador de Caixa de Entrada
Veja como suas campanhas de email aparecerão aos seus contatos, seja
em dispositivos móveis ou diferentes browsers e caixas de entrada.

Relatórios & Monitoramento em Tempo Real
Compare suas estatísticas de campanhas de e-mail e melhore suas
métricas. Aberturas, conversões, rejeições e compartilhamento social são
cuidadosamente monitorados e exibidos em gráficos de fácil leitura.

Verificador de SPAM
Seu conteúdo é examinado para detectar a presença de palavras que são
conhecidas por desencadear filtros de spam.
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Ferramentas de Mídias Sociais
Promove total integração bilateral com LinkedIn, Facebook, Twitter e
muito mais.

Integração com Vídeo
A Benchmark incorpora uma única miniatura do vídeo em seu email e
o reproduz a partir de seus servidores, melhorando a capacidade de
entrega, minimizando o tamanho do arquivo de transferência.

Questionários e Enquetes
Use o fácil criador de questionários e enquetes e os inclua em qualquer
lugar do seu email.

Integração com Google Analytics
Aprofunde seus conhecimentos sobre o comportamento de seus clientes
assim que os mesmos clicarem nos links de seus emails.

Webinários Semanais Ao Vivo
Participe de divertidos e informativos seminários online e solicite tópicos
para futuros seminários ao vivo com temas especiais relacionados ao
e-marketing.

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

Horário Extendido de Suporte
Uma equipe técnica de apoio, disponível 24 horas, sem custo adicional,
pronta para atendê-lo em suas necessidades através do chat ou telefone.
Nós integramos com seus Apps favoritos
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Sobre a Benchmark Email
Com poderosas funcionalidades, gerenciamento de
listas sofisticado, centenas de modelos de email,
relatórios super precisos, deslumbrantes emails e
video-mails a Benchmark garante o sucesso de suas
campanhas.
Há um motivo - ou 100 motivos - que faz com que
mais de 500.000 usuários confiem a nós suas
campanhas de email marketing. Com ferramentas
simples, facilidade para criar uma campanha em
um piscar de olhos e planos com valores 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. O nosso
principal objetivo é aperfeiçoar nosso serviço de
e-mail marketing, mas também estamos de olho nas
redes sociais, otimização de busca (SEO) e Web 2.0
para que o nosso software, 100% baseado na Web,
seja completamente compatível com o mundo que
muda constantemente.

Fale Conosco
Adoraremos ouvir a sua
opinião e conhecer melhor
suas necessidades de email
marketing. Entre em contato
conosco nos endereços abaixo.
Visite nosso Website
www.BenchmarkEmail.com/br
Envie um Email
Sales@BenchmarkEmail.com
Ligue
BR +55 (11) 2246.2778
PT +351 (308) 800.750

Crie sua Conta
www.BenchmarkEmail.com/br/register
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