
Implementação: Relacionamento por E-mail

Módulo 0: Configurações Iniciais do RD Station Marketing.

Módulo 1: Conceitos Gerais

Corresponde ao 2° Marco de Sucesso da metodologia
“Máquina de Crescimento”, do RD Station.

Recomendado para:

Empresas que já tem uma boa base de contatos (mínimo 200
contatos válidos) e querem começar uma estratégia de
relacionamento por e-mail marketing.

Duração do Projeto:

4 semanas

Metodologia:

5 Módulos de vídeo aulas para assistir no dia e horário que
preferir + 2:30h de reuniões com o consultor de
implementação para adaptar o conteúdo à realidade do seu
negócio, avaliar os materiais da campanha e orientar o projeto.
As horas serão divididas em 1 hora na 1ª semana e 30 minutos
na 2ª, 3ª e 4ª semana.

Resultados Esperados:

Importar a base de contatos para o RD Station Marketing;

Enviar uma campanha de e-mail marketing;

Alcançar taxas compatíveis com as boas práticas de mercado
(Mínimo de 60 contatos; 15% de abertura; 2% clique; 95%
entrega; >0.1% spam e; >1% descadastro);

Avaliar quem abriu e clicou na campanha;

De�nir um calendário para os próximos disparos.

Objetivo:

Integrar a plataforma ao site da sua empresa.

Tempo de Dedicação esperada para Atividades:

3h de dedicação para assistir a vídeo aula e realizar as con�gurações

Videoaulas:

Conectar Google Analytics;

Con�gurar Subdomínios para disparo de e-mail marketing e publicação de Landing page;

Instalar Código de Monitoramento;

Integrar Formulários do Site;

Criar Formulários no RD Station Marketing.

Objetivo:

Apresentar os principais conceitos de inbound marketing utilizados ao longo do projeto e orientar a identi�cação dos contatos aptos para
uma estratégia de relacionamento com a empresa.



Módulo 2: E-mail Marketing

Módulo 3: Análise da campanha

Tempo de Dedicação esperada para Atividades:

6h para assistir as vídeoaulas e organizar a base de contatos

1h de reunião  com o implementador da RD para:

 A primeira reunião com o implementador tem duração de 1h para revisão das atividades do Módulo 0 e Módulo 1

*

Checar as con�gurações do RD Station Marketing (Módulo 0);

Organizar base de contatos da empresa, no formato de importação para o RD Station Marketing.

*

Videoaulas:

Introdução ao Inbound Marketing e Funil de Vendas;

Email Marketing x SPAM;

Seleção de contatos para relacionamento.

Objetivo:

Importar a base de contatos da empresa para o RD Station Marketing e enviar uma campanha de e-mail marketing.

Tempo de Dedicação esperada para Atividades:

8h para assistir as vídeoaulas, importar os contatos para o RD Station Marketing e criar a campanha de e-mail

30 minutos de reunião com o implementador da RD

Tópicos:

Importação de base de contatos para o RD Station Marketing;

Boas Práticas de e-mail marketing;

Modelos de e-mail do RD Station Marketing;

Segmentação da base de contatos para campanhas personalizadas;

Criação de e-mail marketing no RD Station Marketing.

Objetivo:

Avaliar o desempenho da campanha com base nas taxas de abertura e clique. Quali�car os leads que demonstraram interesse no
material.

Tempo de Dedicação esperada para Atividades:

5h para fazer a quali�cação de leads

30 minutos de reunião com o implementador da RD

Videoaulas:

Análise da campanha: métricas positivas e negativas;

Quali�cação de leads.



Módulo 4: Planejamento das Próximas Campanhas

Objetivo:

De�nir um calendário de disparo de e-mails com base no funil de vendas

Tempo de Dedicação esperada para Atividades:

6h para organizar o calendário de próximos disparos

30 minutos de reunião com o implementador da RD

Videoaulas:

Planejamento e Conteúdo: De�nindo um calendário de disparo de e-mails com base no funil de vendas.

Investimento:

R$ 1290,00
Envolvimento necessário para o projeto no lado do
cliente:

1 Responsável por acompanhar todo período de
Implantação e Treinamento;

1 Responsável por executar as atividades durante a
Implementação e Treinamento;

1 Responsável por fazer as con�gurações técnicas no
período de Implantação, com orientação da RD.


