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· Crie e envie emails responsivos que se adaptam à todos os tipos de telas
· Aumente suas listas com Formulários de Inscrição e Automações
· Relatórios em tempo real
· Melhor suporte ao cliente (eleito pela PC Magazine) dentre as
ferramentas de email marketing

Ofertas Especiais
Começe com um plano gratuito
Começe com até 1.000 contatos e envie até 250 emails em um mês sem precisar de
um cartão de crédito. Tenha acesso a recursos avançados e faça o upgrade apenas
caso precisar.
Crie sua conta gratuita
https://ui.benchmarkemail.com/br/Register

25% de desconto para ONGs
Organizações Não-Governamentais tem direito a 25% de desconto em quaisquer de
nossos planos. Para saber mais, crie sua conta gratuita e visite a URL abaixo
Condições para ONGs
https://www.benchmarkemail.com/br/Pricing-Request

Planos baseados no tamanho
de sua lista de contatos
O nosso modelo de planos baseado no seu número de contatos permite que você
envie emails à sua lista diversas vezes em um mês. Se precisar enviar semanalmente
ou a cada 15 dias esta pode ser uma ótima opção para você. Nós limitamos o número
de envios que pode fazer para aquela lista a 14 vezes por mês. E caso sua lista cresça
além do plano contratado, será necessário realizar o upgrade para um plano maior
antes de adicionar novos contatos.
*A Benchmark Email não vende listas ou permite a utilização em seu sistema de listas compradas, adquiridas ou colhidas na internet sem autorização (listas não opt-in).
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Planos Médios
Para as pessoas que querem acesso a recursos mais poderosos (e ainda
assim fáceis de usar) para alavancar seus ganhos com email marketing.
Você pode enviar emails ilimitados para até 50.000 contatos

Contatos

Envios por mês

Custo por Mês
(em Dólares Americanos)

600

Ilimitado

$13.99

1,000

Ilimitado

$21.99

1,500

Ilimitado

$27.99

2,500

Ilimitado

$31.99

3,500

Ilimitado

$43.99

5,000

Ilimitado

$51.99

7,500

Ilimitado

$65.99

10,000

Ilimitado

$81.99

15,000

Ilimitado

$106.99

20,000

Ilimitado

$133.99

25,000

Ilimitado

$164.99
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Planos Médios

Custo por Mês
(em Dólares Americanos)

Contatos

Envios por mês

30,000

Ilimitado

$197.99

35,000

Ilimitado

$211.99

40,000

Ilimitado

$225.99

45,000

Ilimitado

$239.99

50,000

Ilimitado

$254.99
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Planos Grandes
Esses planos são recomendados caso você já possua um número
robusto de contatos. Envie múltiplos emails para sua lista com mais de
50.000 contatos.
Contatos

Envios por mês

Custo por Mês
(em Dólares Americanos)

55,000

770,000

$285.99

60,000

840,000

$346.99

65,000

910,000

$359.99

70,000

980,000

$372.99

75,000

1,050,000

$387.99

80,000

1,120,000

$395.99

85,000

1,190,000

$420.99

90,000

1,260,000

$445.99

95,000

1,330,000

$470.99

100,000

1,400,000

$494.99

Caso sua lista possua mais de 100.00 contatos, por favor entre em contato conosco para
elaborarmos uma proposta especial para você.
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Automações baseadas no comportamento de cada um de seus contato
Ações tomadas por seus inscritos, como abrir um email ou
clicar em um link, podem desencadear estas sequências de
emails, permitindo que você tenha um contato direto e personalizado com seus clientes

Segmentação automática baseada nas
ações de seus inscritos
Mova seus contatos de uma lista para outra automaticamente,
baseado no engajamento deles com seus emails. Com isso
você pode se assegurar que seus contatos irão receber o conteúdo mais relevante para eles.

Automações baseadas em atividades em
seu site
Rastreie seus assinantes desde sua campanha de email até seu
website e automatize suas mensagens de acordo com as páginas visitadas por eles.

Templates completos de automações
Sem ideias de por onde começar?Temos diferentes templates
estratégicos prontos para ser utilizados. Você precisa apenas
preencher os detalhes para dar início a sua automação.

Automação de carrinho abandonado
Não perca nenhuma oportunidade de venda, gerando conversões entre seus clientes que deixaram itens no carrinho de
compras.
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Testes A/B
Teste diferentes linhas de assunto, horários de envio distintos e
até mesmo campanha vs. campanha para observar qual gera mais
engajamento (aberturas e cliques) entre seus inscritos.

Segmentação por Engajamento
Descubra seus assinantes mais leais. Veja facilmentes quem está
abrindo todas ou a maioria de suas campanhas, ou aqueles que
clicaram em links específicos. Volte a se relacionar com contatos
inativos.

PIN de Segurança
Proteja suas listas com uma senha que deve ser inserida antes de
exportar quaisquer contatos. Uma solução excelente caso várias
pessoas acessem a mesma conta.

Conta Principal e Subcontas
Controle uma conta principal e crie subcontas individuais para
diferentes times, departamentos ou clientes. A conta principal
pode gerenciar pagamentos assim como compartilhar listas e
templates para as subcontas.

Inbox Checker (Pre-visualize o layout de
suas campanhas)
Veja como suas campanhas aparecerão em diferentes
navegadores ou dispositivos.

Editor de "Arrastar e Soltar"
completo e intuitivo
Crie uma campanha que esteja de acordo com sua marca e estilo.
Recursos avançados à sua disposição sem necessidade de possuir conhecimento de design ou código.
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Templates Responsivos
Crie emails que se adaptam em qualquer dispositivo. Seus
emails ficarão perfeitos e ajustados em desktops, laptops ou
smartphones além de qualquer navegador ou aplicativo.

Formulários de Inscrição
Atraia novos inscritos criando formulários incorporados ou
pop-ups para inserir em lugares estratégios em seu site ou
página do facebook. Número de inscrições diária limitada a 50
por dia no plano gratuito. Ilimitada para todos planos pagos
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Automações
Envie campanhas automáticas baseadas em diferentes gatilhos,
de acordo com as informações de cada cliente. Isso pode acontecer quando um contato for adicionado à sua lista ou de
acordo com dados coletados no momento da inscrição.

Campanhas de Email RSS
Envie campanhas diretamente de seu blog, deixando seus
assinantes atualizados sobre suas postagens e incentivando-os
a voltar para o seu site.

Gestão de entregabilidade
O time da Benchmark Email trabalha duro com parceiros como
a Return Path, Email Sender e a Provider Coalition para garantir
que seus emails cheguem à caixa de entrada.

Rastreamento com Google Analytics
Acompanhe o sucesso de suas campanhas de email rastreando o
movimento de sua campanha para o seu site e enfim à conversões. Descubra o que está funcionando e o que não está em cada
passo para melhorar o processo e assim aumentar seu ROI (retor-
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Gerenciamento de Listas e de Segmentos
Mantenha seus contatos organizados para entregar o conteúdo
mais relevante para cada assinante. Pode segmentar seus contatos facilmentes baseado em diversas variavéis como interesses,
histórico de compras, localização geográfica e muito mais.

Higienicação de Listas
Envie somente paracontatos engajados e que se interessam no
que você tem a dizer. Limpe suas listas dos assinantes inativos ou
segmente-os para enviar campanhas de re-engajamento. Valide
os seus contatos para se assegurar que sua lista lista mantenha
uma boa qualidade.

Relatórios em Tempo Real
Acompanhe o sucesso de suas campanhas com relatórios em
tempo real que mostram aberturas, cliques e muito mais.

Relatórios de Abertura por Hora
Descubra a melhor hora para enviar suas campanhas através do
relatório de aberturas por hora.

Mapas de Calor de Cliques
Veja qual parte de seu layout e design chamam mais atenção
entre seus inscritos com os mapas de calor de cliques.

Aberturas por Dispositivos
Entenda melhor seus inscritos e qual design utilizar para eles de
acordo com os dispositivos mais utilizados para visualizar seus
emails.
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Enquetes e Questionários
Receba um feedback valioso de seus assinantes e obtenha as
respostas que precisa para crescer seu negócio.

Armazenamento de Vídeos Ilimitado
Salve vídeos em sua galeria de vídeos a partir de serviços como
Youtube, Vimeo e outros para fácil acesso.

10 MB Gratuitos de Armazenamento
de Imagens
Armazene imagens em sua conta da Benchmark para criar mais
facilmente um conteúdo relevante. Tenha acesso à armazenamento ilimitado contratando esse recurso adicional.

Integrações com as Redes Sociais
Aproveite o poder combinado das mídias sociais e do email marketing com integrações que aumentam a eficiência de ambos.

Integrações com eCommerces
Mantenha seus clientes no ciclo de compras com integrações que
os adicionam automaticamente às suas listas de contatos.

Integrações de Templates de Email
Importe dados automaticamente em seus emails para eventos,
pesquisas e mais.

Integrações de Lista de Contatos
Transforme seguidores, fans e clientes em assinantes com integrações construídas para importa-los diretamente em sua conta
Benchmark.

Nós integramos com seus Apps favoritos
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Recursos Adicionais
Contatos Únicos
Somente contatos únicos são contados em seu plano. Mesmo que
possua um contato repetido em diferentes listas, ele contará apenas
como um em seu plano.

Descontos em Qualquer Plano
Deseja pagar por um ano completo? Você receberá um desconto de 15%.
Caso deseje, pode assinar um plano semestral com um desconto de 10%.

IPs Dedicados
Um IP dedicado é seu endereço especial na internet que você usará
somente para enviar emails. Isso garante que você seja o único
responsável por sua reputação. Esta opção está disponível por
apenas R$85,20 mensais. Simplesmente diga a um de nossos especialistas que deseja esta opção e faremos o resto para você.

Mais de 400 Templates Disponíveis
Templates profissionais que podem ser editados e personalizados
para ficar com a cara da sua marca.

Webinários
Participe em seminários online interativos e informativos que o
ajudarão a entender mais sobre nossa ferramenta e tópicos relacionados a email marketing

Materiais e Recursos
A Benchmark possui uma extensa gama de arquivos disponíveis em
PDFs para você virar um expert em email marketing. Tudo isso gratuitamente!

Suporte
Nosso suporte funciona de segunda a sexta das 9:00 as 18:00. Contate-nos via telefone, chat ou email.
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Sobre a Benchmark
Pegue uma porção de recursos poderosos, gerenciamento
de listas sofisticado, centenas de templates de email, relatórios precisos e emails responsivos. Agora coloque tudo isto
em um pacote com um preço acessível. Parece vantajoso?
Isto é a Benchmark.

Fale Conosco
Seu feedback é muito importante
para nós. Por favor fale conosco
através dos mais diversos canais
disponíveis

Há um motivo (ou 1.000 deles) que fazem com que mais de
500.000 usuários confiam em nós para criar e enviar suas
campanhas de email. Com uma série de recursos que não
deixam nada a desejar, ferramentas que tornam cada campanha extremamente fácil de ser criada e um preço acessível, somos o serviço de email marketing desenvolvido para
todos os tipos e tamanhos negócios.

Visite nosso Website.
www.benchmarkemail.com/br
Envie-nos um email

Na Benchmark, somos mais que experts em email marketing: somos inovadores! Nosso principal objetivo é aperfeiçoar constamente nosso serviço de email marketing. No
entanto nós também seguimos as mais atualizadas tendências em redes sociais, SEO e Web 2.0 para que nosso
software (100% online) esteja sempre compatível com o
mundo em constante mudança da internet.

sales@benchmarkemail
Podemos te atender mais
rapidamente pro chat ou email,
mas se preferir falar ao telefone:
BR (+55) 11 2246-2778
PT (+351) 308 800 750

Crie sua conta
https://ui.benchmarkemail.com/br/Register
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