
flashwhats



flashwhats

flashwhats

O que é o FlashWhats Send?
FlashWhats Send é um software de envio de mensagens via WhatsApp que permite que empresas se 
comuniquem com seus clientes de forma fácil e rápida. Não perca tempo enviando mensagens 
unitárias, utilize o FlashWhats Send!

Benefícios da ferramenta
* Ganhe tempo ao enviar as mensagens de uma única vez;
* Envio de mensagens para toda a lista de contatos;
* Encaminhe fotos, texto e arquivos;
* Organize suas campanhas por grupos e envie mensagens personalizadas;
* Tenha um controle automatizado sobre seus contatos e envios.
* Alivie o profissional que fica encaminhando as mensagens em grupos de 5 em 5;
* Importe seus contatos 

Como a solução pode ajudar no seu negócio?
O WhatsApp é uma poderosa ferramenta no seu Marketing de Vendas pois sua comunicação é mais 
eficaz e imediata, já que a todo momento estamos visualizando as mensagens recebidas.

Com o FlashWhats Send você pode enviar mensagens para todos os seus contatos simultaneamente! 
Essa ferramenta foi criada para dar praticidade no seu dia-a-dia, pois o WhatsApp restringiu o 
encaminhamento de mensagens para cada 5 pessoas por vez.

No FlashWhats Send não existe essa limitação, você pode enviar mensagens para toda a sua lista de 
contatos. 

Ideal para:
* Envio de ofertas
* Apresentação de serviços/produtos
* Informativos de mudanças de horário de atendimento
* Avisos importantes sobre sua empresa
 
Crie suas campanhas e envie as mensagens de forma automática com o FlashWhats Send!

Indicado para todos os segmentos e negócios: Supermercados, Lojas Virtuais, Lojas de Roupas, 
Professores, Escolas, Farmácias, Autônomos e muito mais!



Como Funciona?
1º PASSO | INSTALAÇÃO
Após a compra do FlashWhats Send 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.

2º PASSO | CONFIGURAÇÃO
Após a ativação do software com nossa equipe de suporte, inicie a configuração para o envio das 
mensagens da sua empresa! Adicione ou Importe os contatos e crie/adicione sua campanha de envio 
via WhatsApp.

3º PASSO | PRONTO PARA USAR
Chegou a hora de enviar suas mensagens para toda a sua lista de contatos via WhatsApp utilizando o 
software FlashWhats Send! Após definir a campanha e selecionar os contatos ou grupos, clique em 
"INICIAR" para começar o envio da suas mensagens automaticamente!
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Dúvidas e Perguntas Frequentes

Como faço para adquirir o FlashWhats Send
Clique em receber proposta para que um de nossos consultores lhe envie todas as informações, 
detalhes e preços do software. Em seguida conclua sua compra com seu próprio consultor 
FlashWhats.

É necessária a instalação do software em meu computador?
Sim, o software FlashWhats Send 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 necessário que o número do celular fique exclusivamente para o 
software.

O FlashWhats Send irá trabalhar automaticamente?
Sim, o FlashWhats Send irá funcionar totalmente automático. Adicione ou importe seus contatos, crie 
sua campanha e envie suas mensagens ilimitadas para todos os seus clientes.

O FlashWhats Send servirá para meu negócio?
Sim, se você deseja enviar as ofertas, novidades, comunicados importantes para todos os seus clientes 
e contatos de maneira rápida e de uma só vez, esta ferramenta irá te ajudar, e muito, no marketing do 
seu negócio. Pois o WhatsApp é um canal de comunicação e publicidade da sua empresa mais eficaz!

Posso ser banido pelo WhatsApp?
Se você seguir todas nossos tutoriais de configuração do FlashWhats Send e seguir boas práticas de 
uso a chance de ser banido pelo WhatsApp é mínima.
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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 Send!

Vanessa Moreira
Torque Games

Consegui me comunicar com meus clientes de forma fácil e 
prática atráves do FlashWhats Send!

O Sistema está trabalhando automaticamente no
envio das minhas ofertas.

Sonia Margarete
Sítio GreenVille

Tinha todo o trabalho manual para enviar os informativos 
da minha empresa, com o FlashWhats Send, aperto um 

botão e todo o envio é realizado
automaticamente... 

Alexandre Faria
Localed

Recomendo o FlashWhats Send para o envio de 
mensagens para clientes, perdia muito tempo enviando,

com o software ficou muito mais
fácil para essa tarefa!

Cléa Pires
Martinn Produções
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O que está Incluso?
SOFTWARE FLASHWHATS SEND 
Segue abaixo o que está incluso:

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

Como Contratar
COMO CONTRATAR O FLASHWHATS SEND? 

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/send

info@flashwhats.com.br

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

São Paulo - SP / CEP: 03620001
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