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SMS: 

Ideias para o teu negócio



Introdução

As potencialidades do SMS Marketing são inexploradas.

É verdade que o Marketing se renova continuamente, novos 
meios e novas tecnologias nem têm tempo de ficar conhecidos 
que já são ultrapassados: o SMS pode parecer antigo (embora 
tenha só 25 anos) porque já temos um número considerável de 
alternativas. E as velhas parecem menos eficazes.
Mas já pensou que o SMS é perfeitamente de acordo com os 
últimos desenvolvimentos do marketing digital? Ninguém anda 
sem telemóvel e 98% dos SMS são lidos poucos minutos após a 
receção. 
Não demora muito tempo abrir uma mensagem e ler 160 caracteres! 

Os SMS são simples, diretos e imediatos. As possibilidades são 
ainda muitíssimas porque a maioria das pessoas que tem um 
negócio, uma organização ou trabalha no marketing pensa no 
SMS só como um meio para comunicar promoções. Na verdade 
há milhares de textos e informações que podem ser partilhadas. 

Com este ebook vai ter à disposição mais de 25 tipos de SMS. 

Por praticidade e para simplificar, dividimos as mensagens pelos 
sectores que geralmente mais utilizam o SMS marketing, mas 
estes exemplos podem ser uma ideia e uma dica também para a 
sua atividade...
obviamente estamos à disposição para novos exemplos e para 
dicas!

...as suas campanhas vão-se tornar um sucesso!

UIA PARA UM NEGOCIO EFICAZ



UIA PARA UM NEGOCIO EFICAZ

1
Em média uma pessoa olha para o seu telemóvel 150 
vezes por dia.

1

50% das pessoas dizem que, mesmo que gostem de uma 
empresa, estas serão usadas com menos frequência se o 
website não for compatível com dispositivos móveis.

2

2 3

70% das pesquisas em dispositivos móveis são acom-
panhadas por uma ação até 1 hora.

3

98% dos sms são lidos.

Uma campanha de sms marketing é 
cancelada pelo cliente menos de 5% das 
vezes.
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Óticos

1

Oportunidades e estratégias
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Os óticos oferecem produtos úteis para a sociedade todo o ano e 
para qualquer ocasião, com certeza de que quem precisar de 
óculos não vai ficar sem eles por muito tempo!

Todavia, existem oportunidades específicas para aumentar as 
vendas e fidelizar os clientes. Também num setor tão competitivo 
como aquele dos óticos.

Além dos saldos, é possível utilizar os SMS também para 
convidar os contactos para visitas ou a trazer os velhos óculos...

SMS para os saldos nas diferentes estações
Consegue ler bem esta mensagem? Sim... não? O melhor 
é aproveitar os nossos saldos (até 50%!) para comprar 
novos óculos!

1

Textos
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SMS para convidar a um check-up dos olhos
Tem a certeza que vê tudo? Até os detalhes? O melhor é 
não arriscar! Aproveita já o check-up grátis na nossa loja 
em rua Dom João, promoção válida só até o dia 12/03.

2

SMS para convidar os amigos a uma visita à loja
Olá <NOME>! Tens amigos que fazem comentários 
estranhos e parece que não vêem bem? Convida-os a 
visitar a nossa loja e tens um desconto de 30% na próxima 
compra! Até dia 12/03!

3

SMS para que os cliente levem óculos velhos
Bom dia <NOME>! Estamos a coletar velhos óculos, podem
doar novamente a visão para muitas pessoas...traga os 
seus óculos e oferecemos um bónus na sua próxima 
compra. Obrigado!

4



Salões de Beleza e Cabeleireiros
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Oportunidades e estratégias

O mobile marketing dá ótimos resultados para salões de beleza e 
cabeleireiros.

A maioria das pessoas tem um salão de beleza e cabeleireiro de 
confiança. Trata-se portanto de clientes já fidelizados e que 
gostam de deixar o número de telefone para receber mensagens 
e promoções exclusivas. Conhecem quem enviou a mensagem e 
assim a comunicação não resulta intrusiva.

A comunicação direta apresenta muitas vantagens também para 
aumentar o número de clientes (por exemplo, porque não convi-
dar também amigos a cortar o cabelo?) ou partilhar com os aque-
les já fidelizados lembretes do agendamento e dicas de estética.

SMS lembrete do agendamento
Olá <NOME>! Estamos ansiosas para recebê-la amanhã às 
15:00 na nossa loja da Rua Pinta. 
Até já, Cabeleireira Manuela

1

Textos
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SMS de parabéns com promoção exclusiva
UAU! Hoje é o seu aniversário dona <NOME>, muitos 
parabéns e um pequeno presente para você, venha à 
nossa loja para recebê-la. Muita felicidade!

2

SMS para convidar os amigos a cortar cabelo
Os seus amigos ou familiares têm cabelo a mais e parecem 
morar numa gruta? Leva-os à nossa loja e ganham todos 
um desconto de 15%!

3

SMS com dicas de estética e info novos serviços
Bom dia dona <NOME>, já sabia que a fruta melhora a 
aparência da pele? Mas também uma massagem facial! 
Agende já a sua massagem, ligue para <NÚMERO>

4



Restaurantes
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Oportunidades e estratégias

Mobile Marketing e restaurantes são estritamente ligados: a maio-
ria dos consumidores pesquisa no telefone onde comer, o que 
comer, se outras pessoas já ficaram satisfeitas naquele bar...

Para o setor gastronómico há muitíssimas possibilidades com o 
SMS Marketing, de fato, os textos funcionam bem com clientes  
habituais, mas também com os leads e os clientes potenciais.

A mensagem ideal para quem já fez a reserva é aquela de lem-
brete do agendamento, mas também após a experiência culinária 
é muito importante pedir a opinião dos clientes. Hoje em dia
uma avaliação positiva online (sobretudo nas redes sociais) faz 
uma diferença incrível.

Com um texto simpático e eficaz é possível também aumentar 
exponencialmente o número dos clientes habituais e das reser-
vas!

SMS lembrete de agendamentos e cancelamentos
Boa tarde <NOME>! Estás pronto a experimentar os 
nossos novos prato? ... Esperamos por vocês hoje às 21 no 
nosso restaurante, até já!

1

Textos
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SMS pedir avaliações e a opinião dos clientes
Bom dia <NOME>, esperamos que tenha gostado do novo 
menu, pedimos com gentileza de nos avaliar neste 
<link>...a sua opinião é importante!

2

SMS comunicar o menu do dia
Daqui a pouco é hora do almoço: esperamos por você com 
deliciosos pratos no restaurante da avenida Barbosa, hoje 
há bacalhau e polvo à lagareiro!

3

SMS aumentar as reservas antes das festas
Olá <NOME>! Durante esta Páscoa não está com vontade 
de cozinhar todo o dia? Aproveite os nossos descontos no 
Menu Primavera e reserve já, <NÚMERO>
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Agências de viagens
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Oportunidades e estratégias

As viagens são experiências inesquecíveis na vida das pessoas.
Para melhorar e simplificar a organização das viagens as agênc-
ias podem tirar partido do Mobile Marketing, sobretudo com 
alguns textos eficazes.

Antes de partir, é preciso escolher o destino, isso principalmente 
antes das férias: porque não enviar mensagens promocionais e 
ideias de viajens diretamente no telemóvel dos consumidores?
Ou, até melhor, uma Landing Page com fotos do lugar.

Uma ótima ideia é enviar para quem já tiver reservado a viagem 
mensagens com informações sobre os horários ou as alterações: 
e após as férias não esqueça pedir uma avaliação!

SMS promoções antes das férias
Já pensou como passar as férias de Páscoa? Temos tantas 
surpresas e promoções: aproveite as nossas ofertas e 
realize a sua viagem de sonho!

1

Textos
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Boa tarde <NOME>, informamos que por razões 
atmosféricas o seu voo para Madrid das 19:00 vai descolar 
às 20:00.

2

Olá <NOME>, sabemos que é difícil voltar das férias, mas 
pedimos com gentileza de preencher o formulário de 
avaliação, a sua opinião é importante para nós!

3

SMS lembrar da reserva com os detalhes e os horários
Bom dia <NOME>! Está ansioso pela sua viagem? Estamos 
aqui para lembrar o detalhes: o voo de Lisboa para Madrid 
é às 19 e o hotel é o <NOME> em Calle Flor Baja. 
Boa viagem!

4

SMS comunicar alterações nos horários

SMS pedir avaliações sobre a viagem
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No profit
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Oportunidades e estratégias

Um dos desafios maiores para organizações sem fins lucrativos e 
instituições de caridade é chamar a atenção das pessoas sem ter 
à disposição muitos fundos. O SMS por isso representa um dos 
canais mais baratos e permite comunicar em maneira essencial e 
direta.

Partilhar, informar e agradecer: é possível enviar textos para 
todas estas oportunidades.

As organizações No Profit podem partilhar as campanhas e anga-
riar fundos, mas também agradecer após as doações e informar 
sobre eventos futuros.

SMS para angariar fundos e comunicar iniciativas
Vamos evitar a destruição da fauna das nossas reservas! 
Os nossos filhos merecem conhecer a biodiversidade, faça 
a diferença. Doe já aqui: <link>

1

Textos
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<NOME>, obrigado.
Graças à sua ajuda vamos conseguir costruir as estruturas 
hospitalares e salvar vidas humanas.

2

Os pequenos gestos fazem uma grande diferença: se 
todos os associados assinarem e doarem 1€, vamos 
financiar a investigação médica por um ano. Doe já: <link>

3

SMS para partilhar e confirmar eventos
<NOME>, os riscos da poluição da água não podem ser 
ignorados: partecipe na nossa campanha de sensibilização 
amanhã às 19 no centro da rua Bocage. 

4

SMS para agradacer

SMS com links para páginas de fundraising online
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Clinicas de Saúde
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Oportunidades e estratégias

As Clínicas de Saúde enviam à própria Base de Dados infor-
mações reservadas, específicas importantes. Um SMS permite 
enviar textos que respeitam exatamente estas qualidades. As 
mensagens são diretas e chegam diretamente na mão do destina-
tário.

Enviar SMS resulta profissional e eficaz, sobretudo no caso das 
Clínicas de Saúde. Neste setor o SMS representa acima de tudo 
um meio de comunicação: o ideal é enviar mensagem para 
lembrar do agendamento, para comunicar alterações nos horários 
e  também para partilhar informações úteis.

SMS lembrete do agendamento
Bom dia <NOME>, lembramos a sua visita com o Dr. 
Magalhães amanhã (dia 18/03) às 11:00. 
Votos de um bom dia!

1

Textos
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SMS para comunicar alterações nos horários
Bom dia <NOME>, vimos por este meio informar que a 
consulta com a D.ra Turcos teve de ser adiada para as 
17:00 de amanhã, dia 15 de março. Agradecemos a sua 
compreensão.

2

SMS para avisar sobre relatórios disponíveis
Bom dia <NOME>, avisamos que os resultados das suas 
análises estão disponíveis online, utilize os códigos que 
disponibilizámos na consulta e verifique neste <link>.

3
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Oficinas/Mecânicos
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Oportunidades e estratégias

Muitas vezes o carro é um grande amor. Sem dúvidas, é de valor 
para o proprietário e portanto receber uma mensagem que avisa 
quando o carro estiver pronto ou quais são os novos produtos na 
loja representa uma grande vantagem.

As oficinas geralmente têm um número considerável de números 
de telemóvel na base de dados: é um potencial que é melhor não 
ignorar!

Existem várias mensagens para enviar: nem só informativas, mas 
também promocionais ou para lembrar de revisões e do agendamento.

SMS para avisar que o carro está pronto
Boa tarde <NOME>, já reparámos o seu carro e pode vir 
buscá-lo a partir das 15. 
Até já!

1

Textos
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SMS de promoção para os produtos
Olá <NOME>, quanto mais cuidar do seu carro, mais ele 
vai durar! O melhor é aproveitar a nossa
oferta nos produtos de manutenção, até 25% de desconto!

2

SMS para lembrar da revisão
Bom dia <NOME>, usa o carro todos os dias? O melhor é 
agendar uma revisão antes das férias, agende já na 
próxima semana. Até já!

3

SMS de lembrete de agendamento
Boa tarde <NOME>, lembramos que a sua revisão auto é 
amanhã às 9:00 nas oficinas da Rua Mesa, 85. Obrigado!

4



Direct100
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Precisa de uma alternativa para publicitar os seus 
produtos e/ou serviços?

Quer comunicar eficazmente com os seus clientes?

Gostaria de expandir o seu negócio para novos setores?

Tem um CRM e quer automatizar o envio de notifi-
cações via SMS?

Ative uma conta gratuita de forma imediata e execute alguns envios de teste

Quer outra dicas para o seu negócio? Precisa de ajuda para 
criar a sua primeira campanha? Estamos sempre à sua 
disposição.

Fale connosco: 212 696 722
Escreva-nos: geral@direct100.mobi 
Entre no site e converse connosco: https://www.direct100.mobi

ATIVAÇÃOhttps://direct100.mobi/#ativacao


