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Conheça todas as funções disponíveis
no aplicativo e saiba como utilizá-las
na sua conta comercial
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COMO USAR

Baixe o aplicativo ‘WhatsApp Business’ na sua loja de aplicativo
e cadastre sua conta comercial. Ela pode ser registrada com
um número de celular (ainda que esse mesmo número já tenha
cadastrado uma conta pessoal) ou com um número de telefone
fixo. Os contatos que estiverem na sua agenda e que tiverem
conta no aplicativo (pessoal ou comercial) são sincronizados.

WHATSAPP BUSINESS

Comece pelo menu ‘ajustes’. É possível notar algumas funções
conhecidas, como ‘mensagens favoritas’, ‘conta’, ‘conversas’,
entre outras. Nessa parte é igual a versão para contas pessoais.

*para exemplificar em imagens, utilizamos o
aplicativo em um dispositivo iOS, mas não tem
diferença para os dispositivos Android, exceto pelo
layout. As mesmas funções são encontradas.

COMO USAR

Aqui vamos focar nas ‘ferramentas comerciais’. Ao acessar
essa opção, comece ‘dando uma cara’ à sua conta comercial.
Logo no topo temos a imagem, onde você pode colocar o seu
logotipo. Depois, temos a opção de nome comercial, para o
nome da sua empresa, em seguida a descrição da empresa,
horário de atendimento (vamos falar sobre isso em um tópico),
endereço (para empresas com ponto físico), email, sites (é
possível adicionar mais do que um), categorias (sua área/nicho
de atuação) e recado (igual a opção na conta pessoal).
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HORÁRIO DE
ATENDIMENTO
É possível escolher uma das três opções:
- Aberto no horário selecionado (você seleciona o horário de cada
dia de funcionamento, entre segunda e domingo);
- Sempre aberto;
- Somente com hora marcada.
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CATÁLOGO

Para empresas que comercializam produtos, nessa função você
pode adicionar cada um dos seus produtos e precificá-los, como
uma vitrine virtual.
Ex: Lojas de roupas podem colocar as roupas da nova coleção.
Para empresas que prestam serviços, utilize essa opção com
imagens que ilustram e informam cada serviço realizado.
Ex: Restaurantes podem colocar o cardápio ou a imagem dos
pratos mais pedidos/recomendados.
É possível compartilhar esse catálogo através de um link
gerado no próprio app.
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MENSAGEM DE AUSÊNCIA
E SAUDAÇÃO
Ativando a função de mensagem de ausência, você determina
quando uma mensagem automática de ausência será enviada.
As opções de horários são: enviar sempre, fora do horário de
atendimento e horário programado.
Você pode escolher os destinatários (todos/exceto para meus
contatos/todos, exceto.../somente para...) e personalizar o texto
da mensagem automática.
Quando a função de mensagem de saudação é ativada, assim
que alguém entra em contato com a sua conta, a mensagem
é enviada automaticamente. Também é possível escolher os
destinatários e personalizar o texto da mensagem.
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RESPOSTAS RÁPIDAS

Essas respostas são encaminhadas quando algum contato seu
utiliza determinada ‘palavra-chave’ durante a conversa.
Ex: palavra-chave ‘obrigado’.
Quando algum contato lhe responder com ‘obrigado’, automaticamente
a mensagem personalizada por você será enviada.
Ex: para a palavra-chave ‘obrigado’ o texto que você escreveu
é ‘agradecemos por utilizar nossos serviços!’. Esta será sua
resposta rápida para ‘obrigado’.
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ETIQUETAS

Adicione etiquetas com cores diferentes para cada categoria para
diferenciar os contatos.
Ex: funcionários (cor cinza), gerente (cor azul), etc.

GUIA DE UTILIZAÇÃO

WHATSAPP BUSINESS

CONEXÃO

CONTAS CONECTADAS
É possível conectar com o Facebook.
LINK CURTO
Gera um link curto para compartilhamento ou código QR (QR Code).
Para encerrar, separamos uma dica de estratégia de marketing
com o WhatsApp Business, que inclusive nós utilizamos aqui na
Puc Propaganda.
LISTAS DE TRANSMISSÃO
É possível criar uma lista de transmissão ou grupo com os seus
contatos (com a autorização deles, claro) para enviar conteúdos
exclusivos, informar sobre palestras, eventos, webinars, etc. Utilize
essa ferramenta para estar mais próximo do seu público e poder
resolver uma dor ou promover um conteúdo de valor para eles.
Devemos sempre disponibilizar o máximo de informações possíveis
para nossos clientes. Isso reduz a possibilidade de receber
mensagens com dúvidas simples, como ‘qual é o seu endereço,
seu email, quais são os serviços que sua empresa oferece’, etc.
Por isso as funções do WhatsApp Business estão aí para te ajudar!
Esperamos que você faça um bom uso do aplicativo e tenha ótimos
retornos em sua conta comercial :D
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SOBRE A

PUC PROPAGANDA
Em 2020, estamos comemorando com muito orgulho os 40 anos de nossa
agência. Tudo começou em uma pequena sala onde desenvolvíamos marcas
folhetos e catálogo, logo foi incorporado o estúdio fotográfico, os clientes foram
ficando mais confiantes e maiores e entramos na mídia impressa e eletrônica,
fomos crescendo e mudamos para a sede própria onde estamos há 20 anos.

E como não poderíamos ficar de fora, hoje atuamos fortemente no
marketing digital elaborando sites e gerenciando redes sociais e as mídias
correspondentes a esta era digital.

Entre em contato com a gente e faça o seu agendamento!

11 2966-6766

11 99645-3809

