
Por mais tempo pra você



Automatize o seu
WhatsApp!
Com a facilidade do acesso à informação e
a grande opção de concorrentes, é um
pecado deixar o seu cliente esperando por
uma resposta.

Turbine o seu Atendimento com o envio de
Respostas Automáticas inteligentes e
funcionais, através de um Chatbot.

Chatbot: sistema que simula uma conversa
de forma automática.



Pra quem precisa
de Tempo para...

Gestão do
negócio

Para empresas que
dedicam muito tempo
e esforço na fase de
atendimento, deixando
a gestão do negócio
em segundo plano ou
totalmente de lado.

Aumentar o
desempenho

Para empreendedores
que se sobrecarregam
com as vendas e não
conseguem cuidar nem
da saúde do seu negócio,
nem da sua própria.

Atender mais
clientes

Para negócios que
estão perdendo vendas
por não conseguir
atender toda a
demanda de contatos
recebidos ou pela
demora  do retorno.



Tenha seu próprio Chatbot
vendendo sem erros de
português e sem parar.

Dos brasileiros que possuem smartphone,
têm o aplicativo instalado.

Você ainda não vende
com o WhatsApp?

Desse total, acessam o aplicativo ao
menos uma vez todos os dias.

99%

93%



Benefícios

Notificações Automáticas

Envie notificações
personalizadas para um setor
escolhido, como financeiro ou

comercial, sempre que o
cliente efetuar uma compra ou

tiver alguma dúvida.

Atendimento Otimizado

Responda simultaneamente
até 400 Conversas por dia,
sem limite de mensagens.

Bate-Papo ao Vivo

Responda as mensagens
do seu WhatsApp em

computadores diferentes,
com cada atendente dispondo

do seu acesso único.



Benefícios

Atendimento 24/7

Responda seus clientes 24h
por dia e 7 dias por semana,
enquanto você aproveita o

seu tempo com outras
tarefas importantes.

Respostas Instantâneas

Responda seus clientes na
hora e aumente a conversão

das vendas, diminuindo a
busca pelo serviço ou produto

dos concorrentes.

Múltiplos Atendentes

Disponha de até 10
atendentes respondendo
os clientes, de um mesmo

número de WhatsApp,
simultaneamente.



Por mais tempo pra você

Oferecemos Garantia Total!
14 DIAS Dispomos de um teste GRATUITO  de 14 dias,

para que você possa avaliar o serviço.

Não necessita comprar antecipadamente
ou cadastrar o seu cartão de crédito!

Simulação de Atendimento

CL IQUE  NO BOTÃO AC IMA PARA  ACESSAR

https://api.whatsapp.com/send?phone=556195513944&text=Come%C3%A7ar%20Simula%C3%A7%C3%A3o%20de%20atendimento
https://api.whatsapp.com/send?phone=556195513944&text=Come%C3%A7ar%20Simula%C3%A7%C3%A3o%20de%20atendimento


E muito 

mais...

Fácil acesso pelo
computador (desktop)
com contas individuais
por usuário.

Vários formatos de
mensagem (texto, áudio,
imagem e vídeo).

Métricas de acesso e
Audiência filtradas através
de TAGS (etiquetas).

Notificações Automáticas
de equipe por WhatsApp
e/ou E-mail.

Planos sem fidelidade,
ou seja, cancele quando
quiser ou precisar.

Equipe de venda focada
em tarefas importantes,
como o fechamento de
novos contratos.



Planos

* Preço equivalente a um usuário.
A cada usuário adicional será
cobrado o valor de R$ 23,00.

Os planos são personalizados
e definidos de acordo com a
demanda para implementação 
 e treinamento, conforme o
tamanho da sua empresa e
equipe de atendimento.

Soluções a partir de:

R$ 221,00/mês***Implantação e treinamento incluso
para o Modelo de Chatbot Basic. Para
modelos personalizados e que requerem
mais tempo de implementação, será
cobrado um valor a combinar conforme
a demanda.



Desenvolvimento de
Sites + Integrações
Tenha um site funcional, seja
para capturar leads ou um
ecommerce, integrado com
aplicativos de otimização.

Outros
Serviços

Otimização do
Instagram
Hoje o Instagram é um dos
meios mais importantes de
divulgação e comunicação
com os clientes.

Consultoria Digital
Otimize21
Faça um diagnóstico geral 
da sua empresa e transforme
processos analógicos em
digitais e automatizados.



Fale conosco

CL IQUE  NOS  ÍCONES  PARA  INTERAGIR

https://api.whatsapp.com/send?phone=5561995513944&text=Iniciar%20atendimento%20da%20Whatseller21
mailto:atendimento@whatseller21.com.br
https://www.whatseller21.com.br/

