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O que é o FlashWhats?
FlashWhats é uma ferramenta desenvolvida para facilitar o contato de clientes a empresas, por meio 
de sites, e-commerces, portais entre outros.

O cliente através de um botão suspenso se conecta diretamente ao WhatsApp de atendimento da 
empresa, sem precisar ter que seguir os passos comuns para chamar um novo número WhatsApp. 

PASSOS COMUNS:
Anotar o número de telefone, adicionar um contato no celular, atualizar a lista de contatos, procurar 
na lista de contatos e chamar para uma conversa) 

COM O FLASHWHATS:
Ao avistar o botão suspenso FlashWhats o cliente clicará no mesmo, e em apenas 1 segundo o cliente 
estará conversando diretamente com o WhatsApp de atendimento da empresa, facilitando e 
aumentando a conversão de contatos e solicitações vindos através da sua página web.

Como o cliente visualiza na sua página web?

VERSÃO DESKTOPVERSÃO MOBILE
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Funções FlashWhats
RECUPERAÇÃO DE CONTATO (APENAS PARA VERSÃO DESKTOP):
Imaginamos a seguinte situação, o cliente clica no botão suspenso FlashWhats e por algum motivo 
não continua a conversa via WhatsApp.

O FlashWhats irá convidar o cliente, na forma de uma caixa pop-up que aparecerá para continuar o 
atendimento não concluído, assim aumentando a conversão de contato.

Da mesma forma acontece quando o cliente move o mouse para fechar a página web, após um 
atendimento não concluído, é apresentado a caixa pop-up o convidando para continuar a conversa via 
WhatsApp.

BACKUP DA MENSAGEM VIA EMAIL (APENAS PARA VERSÃO DESKTOP):
O sistema FlashWhats envia diretamente ao email de cadastro, um backup da mensagem inicial do 
cliente com todos os dados préviamente preenchidos.

PAINEL DE RELATÓRIOS (APENAS PARA VERSÃO DESKTOP):
Tenha acesso a todos os contatos e dados dos clientes que utilizaram o FlashWhats, através de um 
painel de relatórios que pode ser acessado por qualquer computador conectado a internet por meio 
de navegador sem a necessidade de nenhum software instalado.

Com o painel de relatórios é possível analisar os contatos de uma forma organizada, visualizar os 
contatos e exportar para uma planilha Excel.

RECUPERAÇÃO DE CONTATO PAINEL DE RELATÓRIOS
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Integração
COMO INTEGRAR O FLASHWHATS? :
É muito simples integrar o FlashWhats a sua página web, após o cadastro e configuração de sua conta 
FlashWhats, é liberado um código onde será inserido em todas as páginas web que deseja ou em 
alguma página específica.

Após a inserção e upload da(s) página(s) que está(ão) contida o código FlashWhats,  o FlashWhats já 
estará em pleno funcionamento.

Realizamos um teste inicial e seu FlashWhats está pronto para receber os contatos através da sua 
página web.

QUEM REALIZA A INTEGRAÇÃO? :
A integração FlashWhats é um processo muito simples, pode ser realizado pelo webmaster da 
empresa ou até mesmo um responsável sem a necessidade de conhecimento técnico (com o suporte 
da nossa equipe) ou se preferir estamos a disposição para realizar a integração sem nenhum custo 
adicional (desde que a empresa forneça os dados de acesso administrativo ou FTP)

Como Contratar
COMO CONTRATAR O FLASHWHATS? :
Atraves do nosso site: www.flashwhats.com.br ou atráves de um nossos consultores.

PELO SITE :
Acesse nosso site: www.flashwhats.com.br e escolha seu plano desejado, realize um breve cadastro e 
realize o pagamento via Cartão de Crédito ou Boleto, assim que Finalizado, nossa equipe entrará em 
contato para dar continuidade a ativação da sua conta FlashWhats.

VIA CONSULTOR VIA WHATSAPP :
Com um consultor FlashWhats, você pode realizar seu pedido conversando diretamente e solicitando 
seu plano desejado, o consultor irá solicitar os dados da empresa para realizar o cadastro e lhe 
informará os passos para concretizar a contratação.

LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA:
Com o FlashWhats você continua se quiser, todos nossos planos são pré-pagos ou seja você paga e usa 
se não gostar ou não estiver satisfeito você pode cancelar a qualquer momento sem nenhuma multa 
ou taxa, total transparência para sua empresa.

VENHA PARA O FLASHWHATS!
.
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www.flashwhats.com.br

info@flashwhats.com.br

+55 11 94194-8750
Av. São Miguel, nº 1834 - Vila Marieta

São Paulo - SP / CEP: 03620001
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