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ReachLocal lança solução de e-mail remarketing
Enviado por Da redação
04-Dez-2017

A ReachLocal, empresa global com tecnologia exclusiva de marketing digital para aumentar a performance das
campanhas online e incrementar resultados de vendas, acaba de lançar uma ferramenta que rastreia acessos em sites,
resgata leads perdidos e melhora a conversão, aumentando a performance de campanhas de marketing digital.

Segundo pesquisa elaborada pela ReachLocal, que levantou dados de
tráfego em websites, até 95% das pessoas que visitam um site saem sem fazer
nenhum tipo de interação, como cadastrar e-mails, por exemplo. O comportamento
é comum na internet e acontece por diversos motivos, como falta de tempo ou
clareza nas informações de contato, excesso de vídeos ou anúncios, problemas
com navegação ou preferência por sites concorrentes.

O e-mail remarketing, nova solução oferecida pela ReachLocal,
consegue identificar o endereço eletrônico de até 25% destes usuários
utilizando cookies do navegador. Com o dado de contato rastreado, é possível
enviar mensagens automáticas e personalizadas, recuperando, assim, o tráfego
perdido. &ldquo;A ferramenta aumenta as chances de conversão por conseguir dialogar
com o lead em um momento mais propício, voltando a impactá-lo&rdquo;, explica Thiago
Santos, VP de operações e serviços da ReachLocal.

Se a empresa já investe em ferramentas que levam usuários ao site,
como links patrocinados e Google Remarketing, a nova solução aumenta as chances
de melhorar o retorno sobre o investimento em marketing digital, pois maximiza
a interação com o tráfego.

O e-mail remarketing chega para complementar o conjunto de
soluções estratégicas de marketing digital da empresa. A ferramenta é ideal
para empresas que prestam serviços em setores como turismo, estética e
automotivo com planos a partir de R$ 499,00 mensais.
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