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COMO FAZER NEWSLETTERS DE SUCESSO

Não compre base de dados
Não utilize base de dados compradas ou sobre as quais não detém direitos. Este
poderá tornar-se um mau investimento, devido ao facto das pessoas não terem
autorizado o uso daquele email para comunicação da sua empresa.
Um dos piores cenários, bastante frequente, é o domínio que irá usar para estes
envios passar a ser considerado como SPAM (1) e fazer com que todas as comunicações passem a ficar bloqueadas e não cheguem ao destinatário. Concluindo, irá
dispender dinheiro em vão.

Boa prática
Invista na construção de uma base de dados sólida e com pessoas que têm interesse
genuíno em receber o seu conteúdo. Uma boa base de dados vai-se construindo
ao longo do tempo.

“Quantidade não é Qualidade!”
EXEMPLO
1. Compra uma base de dados de 5 mil contactos. A ideia é tentadora pois na teoria
são 5 mil contactos de potenciais clientes;
2. Investe na prepação de uma newsletter e procede ao envio da mesma;
3. O envio é realizado. Até aqui está confiante de que a ação que realizou correu bem e
é bastante provável que consiga colher frutos;
4. O problema surge quando começa a analisar o relatório e percebe que mais de metade
da sua base de dados são contactos inválidos e desses 20% estão a reportá-lo como SPAM;
5. Começa a ponderar que a ação que realizou não foi a melhor para a sua Mediadora;
6. Entretanto apercebe-se que os emails que estava a enviar através do Outlook, não estão
a ser rececionados – neste momento percebe que algo de errado se passa.
O seu domínio (nome-da-sua-imobiliaria.pt) está numa lista negra.
(1) o termo SPAM significa enviar publicidade em massa e sem propósito.
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A importância do assunto
do e-mail
Na maioria dos casos, o conteúdo enviado dentro de newsletter via email é
bastante valioso para os subscritores. Contudo, existe uma grande percentagem de
pessoas que não chegam a abrir o email.

O assunto do email é um ponto chave para o sucesso
da sua newsletter

Desperte
o Interesse

Chame
a atenção

Ofereça
Valor

Seja
Breve

Construa
Confiança

EVITE OS SEGUINTES ERROS:
1. Usar frases como “Clique aqui!” Ou “A oportunidade de uma vida”;
2. Uso excessivo de pontuação;
3. Escrever o assunto na totalidade com maiúsculas;
4. Usar a palavras como:
- Teste;
- 100% Grátis;
- Colocar €;
- Barato;
- Garantia;
- Crédito;
- Oferta por tempo limitado;
- Compre já.
Estes são os exemplos mais comuns e prejudiciais para uma boa taxa de entrega
das suas campanhas de email marketing.
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Mobile
Sabia que 66% das pessoas utilizam tanto telemóveis
como tablets para aceder ao email?

Smartphone
47,22%

Desktop
34,26%
Tablet
18,51%

Segundo um estudo da Movable Ink de 2014 mais de 60% dos utilizadores usam
dispositivos móveis para consultar o email, sendo cada vez mais importante otimizar
a sua comunicação para esta realidade.
Use Templates que sejam adaptados, como é o caso dos que se encontram
presentes no eGO RealEstate.

DICA
Selecione os seus 5 emails com melhor desempenho e compare a performance em desktop
com a versão mobile.
Os pontos essenciais de análise serão a taxa de abertura e os cliques.
Caso o desempenho seja pior em Mobile do que em Desktop tente melhorar o email
para que o seu desempenho nessa versão vez seja mais favorável no próximo envio.
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Frequência de Envio
É importante que crie um calendário relativo ao envio das suas comunicações,
não envie todos os dias, mas não deixe de enviar comunicação por períodos muito
longos.

2
DIAS

Dois dias por semana será o ideal, pois em grande parte dos casos os seus clientes
irão demorar a abrir a sua comunicação, por não estarem à frente do computador,
não terem acesso à internet ou por razões de prioridades.
Caso não tenha disponibilidade de produzir conteúdos válidos para um envio regular
tão curto, defina a sua periodicidade e mantenha-se fiel à mesma.

DICAS
1. Defina qual a frequência de envio que pretende realizar, mediante a sua disponibilidade
de criação de conteúdo de qualidade;
2. Mantenha-se fiel à frequência de envio que determinou, quebre essa frequência apenas
se o assunto a enviar for de extrema relevância para o leitor ou não puder aguardar;
3. Analise os resultados das suas newsletters e compare-os com os dias da semana e as
horas de envio.
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Regra 80/20
80%

20%

100%

A regra dos 80/20 é uma regra que deverá seguir. Por cada 80% de conteúdo
que envie, 20% poderá ser relacionado com a divulgação de imóveis.
Ou seja:
Passe conteúdo útil para o seu potencial cliente (80%) que não tenha qualquer
propósito direto de vender. Hoje em dia, o cliente está saturado de mensagens
publicitárias, se utilizar esta regra no seu negócio, irá destacar-se da restante
parte do mercado.

Além de publicar, informe!
Terá cada vez mais credibilidade!
Pode utilizar esta regra seguindo duas fórmulas;
- Através do conteúdo presente na sua newsletter, onde os primeiros 80% são
conteúdo e os últimos 20% são referentes a imóveis;
-Divida o seu calendário de envio e estipule a percentagem de emails que são
meramente comerciais e os de conteúdo.
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Não faça da sua agência
o centro da comunição

Quantas vezes já viu em anúncios da sua concorrência “Imóvel em excelentes
condições, melhor preço/qualidade”?
Os clientes já estão saturados deste tipo de comunicação, por outro lado
a mensagem não ganha o destaque pretendido.
Acrescente valor! Você conhece o seu cliente melhor que ninguém e sabe identificar
para que tipo de pessoa se destina aquele imóvel. Não tente direcionar para todas
as pessoas sabendo que aquele imóvel tem características específicas para um casal
novo com um recém-nascido.

Direcione a comunicação para o seu público-alvo!
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Insira links
Encaminhe os potenciais clientes para o seu site.

WEBSITE
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Crie Call-to-action’s
O que é?
Levar à ação! Fazer com que cliquem na newsletter!
Se o seu objetivo for angariar um pedido de contacto, terá que ao longo
da newsletter espalhar botões com “saiba mais”, “entre em contacto”.

5 DICAS
- Use botões com cores apelativas
- Coloque o botão num local bem visível
- Insira imagens
- Seja sintético
- Crie a necessidade
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