
PROPOSTA COMERCIAL



O BRASIL TEM
234 MILHÕES
DE CELULARES.

DESSES,
MAIS DE 70%
POSSUEM 
ACESSO
À BANDA LARGA.



MARKETING DIRETO

A penetração do WhatsApp é de aproximadamente
96% da base ativa*;

E-mail Marketing ainda é uma ferramenta de ótimo ROI;
SMS, por sua vez, já apresentam taxa de abertura de 95%;

O tempo médio de resposta de e-mails é de 90 minutos;
para SMS, a média cai para apenas 90 segundos;

Em 70% das pesquisas realizadas por SMS os usuários
tomam alguma ação em ate ́ uma hora.
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AS VANTAGENS BULK SERVICES

Redução de custos de acordo
com volume enviado;

Única plataforma no mercado
com API unificada para envio de 
comunicação;

Laboratório de pesquisa de
inovação em Comunicação 
Direta;

Relatórios unificados de
campanhas multi-meios;

Rigorosos critérios de 
segurança e práticas de 
mercado (No-Spam);

Capacidade de disparo 
escalável conforme 
necessidade;

Gráficos de envio:
mensagens entregues, 
mensagens inválidas, etc.

AS VANTAGENS FLASH MOBILE



Onde se aplica…

MARKETING

→ Prospecção de clientes;
→ Lançamento de produtos;

→ Divulgação de promoção, sorteios;

→ Inauguração de lojas.

E-COMMERCE SAÚDE EDUCAÇÃO

COBRANÇA

→ Aviso de parcelas a vencer ou vencidas;
→ Envio de código de barras com valor 

atualizado;

→ Contato para negociação de dívida 
pendente;

→ Alerta de inserção de nome em órgãos
de proteção de crédito.

FINANCEIRO

→ Movimentações bancárias
(Crédito/Débito);

→ Saldo disponível na conta corrente;

→ Pontos em programas de fidelidade;

→ Código de barras para pagamento
de faturas.

→ Confirmação de compra;
→ Status do pedido;

→ Comprovação do pedido pelo cartão
de crédito;

→ Monitoramento logístico.

→ Confirmação de agendamento;
→ Lembretes de consultas;

→ Resultados de exames prontos;

→ Campanhas de vacinação.

→ Confirmação de inscrição de 
workshops;

→ Aviso sobre data e local de provas;

→ Aprovação em vestibulares;

→ Alteração de grade curricular.



Através do Mailing List
e tecnologias de
Big Data nossa
plataforma alcança
diferentes áreas da 
população brasileira
para divulgar seus
produtos e serviços. 

FLASH
Mobile



SERVIÇOS

CASES

VALORES



→ Criação de mensagens
de marketing multimídia;

→ Cobramos por mensagens 
entregues (a plataforma faz 
uma pré-checagem de quem
tem WhatsApp no celular);

Inclui texto;

Inclui imagem;

Inclui vídeo;

Inclui áudio.

Características de Arquivo

Limite de texto de 1.400 caracteres (com acentuação); Arquivo de áudio com máximo de 1Mb 
(formatos mp3); Arquivo de vídeo com máximo de 3Mb (formatos mp4)

WHATSAPP



ferramentas, permite criar e gerenciar 
campanhas simples ou interativas,
com TTS (voz feminina ou masculina)
e capacidade para milhares de destinos 
em poucos minutos, sem uso de suas 
linhas telefônicas e sem necessidade de 
qualquer instalação de equipamentos 
ou software.

→ Recuperação de crédito 

→ Telemarketing

→ Campanhas políticas

→ Endomarketing

→ Informes sobre o tempo

→ Alertas e avisos de urgência

→ Campanhas de saúde
e qualquer comunicação.

→ Mobile marketing

→ Resgate de milhas

→ Confirmação de visita técnica, 
cadastros ou senhas

→ Pesquisa de satisfação
após atendimento.

VOICER (TORPEDO DE VOZ)

Um serviço em nuvem exclusivo da
Flash Mobile para Mensagens de Voz.

Utilizando as mais modernas



Cliente
Inteligência

de Envio
Whatsapp

SMS
Usuário

final

PLATAFORMA
WEB API

COMO FUNCIONA O ENVIO EM MASSA?COMO FUNCIONA O ENVIO EM MASSA?



Perfis de consumidores
e empresas por segmentos
de mercado, classe social,
porte e região.

• Grupos de profissionais liberais, 
médicos, dentistas, executivos e etc;

• Grupos econômicos por
tipo de indústria;

• Segmentação do Público-alvo
por região, dados demográficos
e canais de contato;

• Segmentação de Empresas por tipo 
de negócio (CNAE), cargo do 
executivo e tamanho da empresa.

São milhões de consumidores
de 21 milhões de empresa
parceiras, ativas e qualificadas;

MAILING LIST



uma pesquisa e identifica os seus potenciais clientes.

Receba o seu mailing de consumidores ou empresas, de 
acordo com o perfil solicitado, contendo as informações 
desejadas — no formato de arquivo escolhido.

Se desejar enviamos a sua mensagem por meio dos canais 
de contato: SMS, WhatsApp e Torpedo de Voz.

(B2B  & B2C)

De acordo com o perfil desejado,  a FLASH MOBILE realiza

LISTA DE PROSPEÇÃO



Localidade (CEP, Bairro, Cidade, Estado, Região);
Por distâncias a pontos de interesse.

Sexo; Estado civil; Idade; Classe social; 
Profissão.

Renda estimada.

IDENTIFICAÇÃO
E LOCALIZAÇÃO

DADOS
DEMOGRÁFICOS

DADOS ECON.
E FINANCEIROS

POSSIBILIDADES DE SEGMENTAÇÃO – PESSOA FÍSICA

LISTA DE PROSPEÇÃO



Atividade Econômica (CNAE); Localidade (CEP,
Bairro, Cidade, Estado, Região);
Por distâncias a pontos de interesse; Data de 
abertura; Situação cadastral na base fiscal.

Classificação de porte; Faixa de funcionários;
Matriz e/ou filial; Quadro social.

Faturamento estimado.

IDENTIFICAÇÃO
E LOCALIZAÇÃO

DADOS
DEMOGRÁFICOS

DADOS ECON.
E FINANCEIROS

POSSIBILIDADES DE SEGMENTAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

LISTA DE PROSPEÇÃO



• CPF e Nome completo
• Endereço completo + (1) Telefone fixo

e móvel (ate ́ 3)

• Idade, Sexo

• Data de nascimento

• CNPJ e Razão Social 
• Ativ. Econômica (CNAE – Cód. Desc.) 

• Endereço completo + (1) Telefone fixo
e moveis (ate ́ 3) 

• Outros endereços e telefones
• Nome da mãe

• Profissão 

• Matriz ou filial
• Data da abertura

• Natureza Jurídica (Código e Descr.) 

• Estado civil
• Renda estimada

• Nome na base fiscal*

• Situação cadastral do CPF na base fiscal* 

• Nome Fantasia
• Faturamento estimado

• Classificação de porte e Porte da Empresa

• Quantidade de Filiais, Faixa de funcionários + Quadro social

• Situação cadastral do CNPJ na base fiscal

• Sintegra – Inscrição estadual + Suframa
• Representante legal

Básico

Intermediário

Premium

CONSUMIDORES EMPRESAS

Pacotes - Atributos  a serem  entregues

LISTA DE PROSPEÇÃO





CASES
SKY BRASIL

A Sky Brasil, TV por 
assinatura via satélite, 

sua ferramenta para ações 
de relacionamento.

Com o envio de SMS com 
dados variáveis inovou na 
comunicação com sua 
base de assinantes, 
enviando comunicados, 
lembretes de pagamentos 
e oportunidades de 
renegociação de dívidas.

VOLKSWAGEN

A Volkswagen, através 
da Digital Action, 
utilizou nossa 

no evento de 
lançamento de novos 
modelos.

Toda comunicação com 
os participantes foi 
realizada através de 
mensagens WhatsApp: 
Orientação para 
download do aplicativo 
oficial, comunicados 
diários, lembretes, 
regras e etc. 

encontrou na Plataforma
Plataforma para atuar



O Ministério da Integração 
Nacional utilizou nossa 
ferramenta na realização 
da campanha
de operação de Carros 
Pipa na região Nordeste.

Na ação foram entregues 
700 mil mensagens
de WhatsApp para um 
público determinado
pela agência com 
expressiva taxa superior a
70% de visualização.

Campanha do 
Ministério do Turismo 
divulgando o verão no 
Nordeste através de 
vídeo produzido pela 
agência.

Foram entregues
1 milhão mensagens
de WhatsApp para um 
público determinado 
pela agência.

Nessa campanha 
tivemos mais de
85% de visualizações 
das mensagens da 
campanha.

MINISTÉRIO DO 
TURISMO

MINISTÉRIO
DA INTEGRAÇÃO 
NACIONAL





SERVIÇOS

CASES

VALORES



VALORES

Quantidade

5.000

10.000

20.000

50.000

100.000

Acima de 200.000 Consulte condições para grandes volumes
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Valor dos Créditos

R$ 1.200,00

R$ 1.780,00

R$ 3.500,00

R$ 8.000,00

R$ 15.600,00

www.flashmobilemarket.com

UNITÁRIOS
WHATSAPP

https://www.flashmobilemarket.com/como-funciona


Volume Long Code Short Code

5.000

10.000

50.000

100.000

200.000

300.000

Acima de 400.000 Consulte condições Consulte condições
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VALORES
UNITÁRIOSSMS

R$ 0,15 R$ 0,20

R$ 0,10 R$ 0,18

R$ 0,08 R$ 0,16

R$ 0,07 R$ 0,14

R$ 0,13

R$ 0,12

R$ 0,065

R$ 0,06

www.flashmobilemarket.com

https://www.flashmobilemarket.com/sms


Quantidade Valor Unitário

1.000 a 5.000

5.001 a 10.000

10.001 a 30.000

30.001 a 50.000

50.001 a 100.000

100.001 a 300.000

300.001 a 500.000

500.001 a 1M

1M a 2M

Acima de 2M Consulte
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VALORES
UNITÁRIOS

R$ 0,14

R$ 0,13

R$ 0,12

R$ 0,11

R$ 0,10

R$ 0,09

R$ 0,085

R$ 0,07

R$ 0,06

ENRIQUECIMENTO



Quantidade Simples Completa Customizada

1.000 a 5.000 R$ 0,26

5.001 a 10.000 R$ 0,24

10.001 a 30.000 R$ 0,20

30.001 a 50.000 R$ 0,18

50.001 a 100.000 R$ 0,16

100.001 a 300.000 R$ 0,14

300.001 a 500.000 R$ 0,12

500.001 a 1M R$ 0,10

1M a 2M R$ 0,08

Acima de 2M Consulte Consulte

Segmentação Pessoa Física
(atributos entregues)

Segmentação Simples
Nome completo + Telefone 
(celular/fixo)
+ Endereço

Segmentação Completa
Simples + CPF + Data de nascimento
+ Sexo

Segmentação Customizada
Simples + Completa + Renda presumida
+ demais atributos de interesse

Segmentação PJ Empresas
(atributos entregues)

Segmentação Simples
Razão social + Endereço completo 
(comercial / fiscal) + Telefone 
(celular/fixo)

Segmentação Completa
Simples + CNPJ + quadro de Sócios e 
Administradores + Representante legal
+ Data de fundação

Segmentação Customizada
Simples + Completa
+ demais atributos de interesse

VALORES
UNITÁRIOSMAILING

R$ 0,40 R$ 0,60

R$ 0,38 R$ 0,58

R$ 0,36 R$ 0,55

R$ 0,30 R$ 0,50

R$ 0,28 R$ 0,48

R$ 0,26 R$ 0,40

R$ 0,24 R$ 0,38

R$ 0,20 R$ 0,32

R$ 0,18 R$ 0,30

Co nsulte



ATRIBUTOS

MAILING LIST

Alcance novos clientes segmentando seu 
público-alvo por região, dados demográficos
e canais de contato e aumente suas vendas.

Segmentação por Região:
Estado; Cidades; Bairros;
Faixas de CEP.

Por Dados Demográficos:
Classe Social; Faixa de Renda 
Presumida; Faixa Etária; Educação; 
Profissão; Sexo.

Canais de Contato:
E-mail; Telefone fixo e/ou móvel; 
WhatsApp; Endereço.

CONSUMIDORES
Fale com os tomadores de decisão e segmente
as empresas por tipo de negócio (CNAE),
cargo do executivo e tamanho da empresa.

Segmentação por Região:
Estado; Cidades; Bairros;
Faixas de CEP.

Por Dados Demográficos:
Porte da Empresa; Código Nacional de 
Atividade Econômica (CNAE); Quadro 
de sócios e administradores; Cargos;
Data de Abertura; Qtde de 
funcionários.

Canais de Contato:
Telefone; Endereço.

EMPRESAS



Fale conosco vamos impulsionar o seu negócio !!!

www.flashmobilemarket.com

Obrigado
pela atenção!

Clik nos links

Contatos:

www.flashmobilemarket.com contato@flashmobilemarket.com
e-mail:

Muito Obrigado !!!

www.flashmobilemarket.com

https://www.flashmobilemarket.com/
wa.me/5511984458900
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1isambxkt0i1d&utm_content=eerbyin
https://web.facebook.com/FlashMobileMS
https://wa.me/5511984458900
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1isambxkt0i1d&utm_content=eerbyin
https://web.facebook.com/FlashMobileMS/
https://www.flashmobilemarket.com/
https://www.flashmobilemarket.com



