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O que é o FlashWhats Autoatendimento?
FlashWhats Autoatendimento é um software de interação via menu de autoatendimento no seu 
WhatsApp, oferecendo a rapidez e praticidade de interagir automaticamente com os seus clientes 
para o envio de informações do seu negócio.

Não perca mais tempo enviando os folhetos de ofertas via WhatsApp de forma manual ou 
respondendo sempre as mesmas perguntas, o FlashWhats Autoatendimento faz esse serviço de 
forma automática!

Benefícios da ferramenta
Todos os clientes respondidos rapidamente;
- Respostas assertivas e automáticas;
- Ganhe tempo;
- Desafogue os telefones da sua empresa;
- Alivie o atendente que fica respondendo sempre as mesmas perguntas;

Outras Funções
* Visualize os contatos que interagiram com o FlashWhats Autoatendimento;
* Configure o menu de atendimento com as opções que desejar de acordo com a sua demanda de 
perguntas;
* Exporte os contatos que interagiram com o FlashWhats Autoatendimento;
* Importe os seus contatos para o software;
* Inicie e Pause o serviço de atendimento automatizado quando desejar;

Como a solução pode ajudar no seu negócio?
O FlashWhats Autoatendimento responde automaticamente as dúvidas mais constantes da sua 
empresa, destaca as ofertas da semana disponibilizadas por você, filtra o atendimento para 
encaminhar o seu cliente para o setor responsável, informa os horários de funcionamento e muito 
mais!

Tenha o seu site dentro do WhatsApp com todas as informações sobre sua empresa e principais 
perguntas respondidas!

Exemplo:
- Informativo de Ofertas
- Horário de atendimento
- Serviços/Produtos
- Principais informações sobre sua empresa
- Direcionamento para o canal de atendimento especializado: trabalhe conosco, fornecedores, 
sugestões/reclamações.

Ideal para todos os segmentos: Supermercados, E-commerce, Empresas de serviços, Farmácias, Lojas, 
Escolas e muito mais.
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Como Funciona?
1º PASSO | INSTALAÇÃO
Após a compra do FlashWhats Autoatendimento você receberá o arquivo do software, a instalação é 
um processo muito simples e intuitivo, em seguida com a instalação realizada você precisará entrar 
em contato com a nossa equipe de suporte para ativação do software.
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2º PASSO | CONFIGURAÇÃO
Configure o software para o Autoatendimento da sua empresa, altere a mensagem de boas-vindas, 
personalize o menu interativo conforme sua demanda de perguntas e informações mais solicitadas 
seja para ofertas, vagas de emprego, atendimento ao fornecedor e muito mais.

3º PASSO | PRONTO PARA USAR
Chegou a hora de conectar o software FlashWhats Autoatendimento com o seu WhatsApp, clique em 
"INICIAR SERVIÇO", em seguida escaneie o código QR gerado e pronto seu WhatsApp está 
automatizado e pronto para interagir com seus clientes.



Abaixo um exemplo de interação com o cliente! 
Após o cliente enviar ‘’Olá’’, o FlashWhats Autoatendimento inicia o atendimento automático 
enviando o menu de opções ao seu cliente, em seguida ele digita o número correspondente a opção 
desejada, de acordo com sua dúvida, e o FlashWhats Autoatendimento envia automaticamente a 
descrição da opção selecionada. 

Podendo conter fotos (Folheto de Ofertas), textos, links, números de telefones e muitas outras 
informações que desejar.
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Dúvidas e Perguntas Frequentes

Como faço para adquirir o FlashWhats Autoatendimento?
Entre em contato por email: info@flashwhats.com.br ou por WhatsApp: (11) 94194-8750. Tire suas 
dúvidas sobre o software, detalhes, formas de pagamento e conclua sua compra com um consultor 
FlashWhats.

flashwhats

É necessária a instalação do software em meu computador?
Sim, o software FlashWhats Autoatendimento será instalado em seu computador de forma fácil e 
intuitiva, se desejar de suporte e ajuda no processo de instalação acione nossa equipe a qualquer 
momento!

Vou precisar de um celular com WhatsApp para Iniciar?
Sim, é necessário um celular com WhatsApp, convencional ou business, instalado para que o serviço 
funcione adequadamente. É essencial que o número do celular fique exclusivamente para o software.

O FlashWhats Autoatendimento irá trabalhar automaticamente?
Sim, o FlashWhats Autoatendimento irá funcionar totalmente automático, apresentando um menu 
interativo configurado previamente com as informações que deseja passar ao cliente que irá interagir 
de forma muito fácil com o sistema.

Posso controlar o tempo de utilização?
Sim, inicie e pare o serviço de Autoatendimento quando desejar de acordo com sua necessidade, seja 
em horário comercial ou atuando 24h por dia. 

O FlashWhats Autoatendimento servirá para meu negócio? 
Sim, se seus clientes necessitam de respostas rápidas, objetivas e claras, certamente se aplica à sua 
empresa. Utilize o WhatsApp como canal de comunicação e revolucione o atendimento via WhatsApp 
do seu negócio!
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Alguns de Nossos Clientes

Depoimentos

O FlashWhats me ajudou a usar me WhatsApp como uma 
ferramenta de venda rápida e eficaz.

Recomendo o FlashWhats Autoatendimento!

Vanessa Moreira
Torque Games

Minhas clientes tinham dúvidas, onde na maioria
dos casos eram iguais, criei o menu de autoatendimento
utilizando o FlashWhats e consegui atender as dúvidas

das minhas clientes muito fácil.

Sonia Margarete
Sítio GreenVille

Parábens a equipe do FlashWhats por me ajudar
com esse software que facilitou o atendimento
dos meus clientes com respostas automáticas.

Indico a todos... 

Alexandre Faria
Localed

Precisávamos de uma ferramenta que fosse prática e 
objetiva para criação do menu de atendimento do meu

WhatsApp e no FlashWhats tivemos a certeza de uma boa
escolha para minha empresa!

Cléa Pires
Martinn Produções



O que está Incluso?
SOFTWARE FLASHWHATS AUTOATENDIMENTO 
Segue abaixo o que está incluso:

* Software FlashWhats Autoatendimento.
* Suporte na Instalação e uso do sistema.
* Tutoriais de utilização em Texto e Vídeo.

Como Contratar
COMO CONTRATAR O FLASHWHATS? 

Através do nosso email: info@flashwhats.com.br
Através do nosso WhatsApp: (11) 95137-4235

PARA DÚVIDAS OU SOLICITAÇÕES :
Tire suas dúvidas com um consultor FlashWhats, estamos a disposição para todas as dúvidas e 
solicitações.

Ou se preferir acesse nosso canal de suporte e ajuda:
https://bit.ly/2vLcw0e 

VENHA PARA O FLASHWHATS!
.
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http://info@flashwhats.com.br


www.flashwhats.com.br/autoatendimento

info@flashwhats.com.br

+55 11 95137-4235
Av. São Miguel, nº 1834 - Vila Marieta

São Paulo - SP / CEP: 03620001
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