
Mailrelay
O melhor sistema de e-mail marketing do mercado______________________________________________________________________ 

____
O e-mail marketing tornou-se uma das melhores técnicas de redução de
 custos na internet. Este tipo de marketing consolidou-se como a ferramenta 
mais eficaz de comunicação online, tanto devido a contínua atualização 
de dados, a ampla capacidade de segmentação, como também pelo fato de 
trazer resultados rápidos  após o envio das campanhas. Para poder tirar o máximo 
proveito desta forma de contato através da comunicação por e-mail, é necessário ter a 
disposição uma ferramenta que permita que você possa monitorar a eficácia de cada campanha, 
oferecer formulários simples de Opt in e Opt out para manter a qualidade das listas de contato, 
acompanhar quais e-mails estão sendo visualizados e quais links estão recebendo cliques, gerar 
listas personalizadas de acordo com as necessidades de cada cliente, ETC.

A Mailrelay irá oferecer-lhe uma ferramenta que atende a todas estas demandas, além de uma 
ampla gama de funcionalidades adicionais. Um sistema com um motor de envios rápido e de 
última geração -com todas as certificações necessárias para que as mensagens sejam entregues 
em contas do Hotmail, Yahoo, ETC-, um sistema completo com estatísticas das campanhas, que 
oferece informações precisas sobre cliques nos links, bem  como dados completos sobre os cli-
entes. Além disso, a ferramenta é de fácil manuseio, intuitiva e eficiente.

MAIL RELAY 
• Inclui um conjunto completo de ferramentas para o gerenciamento de bases de dados, envios e 
contatos.
• Software avançado de design de newsletters em HTML integrado na aplicação. Entrega garantida  
em contas do Hotmail, Yahoo, Gmail, AOL, ETC. 
• Estatísticas para o acompanhamento de cada cliente, cliques, SO, localização geográfica, ETC. 
• Sistema de Opt in e Opt out automático, com formulários com confirmação por e-mail.
• Controle de e-mails que não puderam ser entregues, bounces e marcados como spam. 
• Limpeza de bases de dados automática e correção de sintaxis de e-mails. 
• Possibilidade de envio através de qualquer sistema ou servidor SMTP padrão. Integração com seu 
portal ou aplicação CRM e ERP com API e acesso as estatísticas. 
• Reputação de IP e domínio com controle ativo em tempo real. Suporta todos os padrões: SPF, 
DomainKeys Yahoo, Sender ID Microsoft, etc. 
• Suporte ao administrador em tempo real através de chat, E-mail e Skype.
• Escalabilidade total instantânea: Até vários milhões de envios mensais. 
• Libera a conexão com a internet e não bloqueia o servidor de e-mails da empresa.
• Envio de Mailings em grande quantidade extremamente rápido: Até mais de 4.000.000 e-mails por 
hora. 
• Pré-visualização  da sua mensagem em diferentes provedores de webmail. 
• Cálculo prévio do spam score antes do envio das newsletters. 
• Envio independente sem usar hostings e recursos web da sua empresa.
•  Inclui IP inverso personalizável para servidores destinatário que o exijam. 
• Reenvio totalmente automático para endereços que estejam com erro temporário. Serviço I+D: 
desenvolvimento personalizado para os clientes.

   

  PRINCIPAIS VANTAGENS E BENEFÍCIOS DA 



MOTOR DE ENVIOS EXTREMAMENTE RÁPIDO

Nosso motor de envios tem uma velocidade padrão de até 400.000 
mensagens por hora para todos os contratos, e sob demanda poderá chegar 
a até 4 milhões de mensagens por hora, para atender as necessidades de 
empresas com grandes volumes de envios. Esta velocidade permite que as 
campanhas sejam mais eficazes, ao chegarem exatamente na hora que o 
remetente deseja, fazendo com que as ofertas possam ser aproveitadas em 
um horário escolhido. No entanto, não adiantaria oferecer tanta velocidade 
se o sistema não oferecesse garantias de entrega. 

Todas as mensagens da sua empresa que sejam enviados através da Mailrelay irão cumprir os mais 
rigorosos padrões de autenticação e segurança no envio, e estarão 100% em conformidade com os 
correspondentes RFC. Concretamente, a Mailrelay proporciona suporte para SPF, SIDF / Sender ID, 
oferecendo aos destinatários que o solicitem, a segurança para que saibam que a mensagem foi criada 
e enviada pela sua empresa, e que não a sido modificada de nenhuma forma.
Mailrelay como registradora local na Internet (LIR, Local Internet Registry) da RIPE, a organização inter-
nacional encarregada de gerenciar a concessão de endereços IP, dispõe das faixas de IP e certificações 
necessárias para chegar a acordos exclusivos com estes provedores de e-mail para que as newsletters 
legítimas entrem sem problemas na caixa de entrada.

MICROSOFT JUNK MAIL REPORT E LIMPEZA DE DEVOLVIDOS 

Graças a um acordo com o Hotmail, os usuários que cliquem em E-mail não desejado no seu webmail 
serão identificados pelo nosso sistema e as mensagens já não serão mais enviadas para eles, a não ser 
que sejam expressamente habilitados outra vez. Nosso sistema também irá mostrar-lhe quais e-mails fo-
ram devolvidos por contas de e-mails inválidas e qual o motivo. 

CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE ENVIO POTENTE E INTUITIVO INCLUÍDO

Não adiantaria contar com o melhor sistema de envios e estatísticas 
avançadas se você não tivesse uma interface apropriada para tirar 
proveito destes benefícios. A nova versão da Mailrelay  conta com um 
conjunto versátil e de fácil utilização para que você possa gerenciar 
suas bases de dados e contatos, criar e enviar suas newsletters, visu-
alizar as estatísticas e relatórios de cada envio, ETC. Lembre-se que 
além disso você poderá utilizar a Mailrelay com seu cliente de e-mails 
habitual ou em modo SMTP tradicional, se você assim desejar.

   



O MELHOR SISTEMA DE ESTATÍSTICAS E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS

A Mailrelay, em sua versão enterprise, inclue uma potente ferramenta de estatísticas com a qual vo-
cê poderá visualizar quantos e-mails foram enviados, quantos foram abertos, quantos cliques cada link 
recebeu, e o mais importante, que cliente clicou em cada um deles. Você também terá acesso a es-
tatísticas globais ou individuais de envios, e estatísticas do sistema, podendo escolher entre diferentes 
envios e intervalo de tempo para poder personalizar os relatórios e verificar a eficácia de cada cam-
panha. Todas as estatísticas também estão disponíveis para download e processamento no seu próprio 
CRM. Você também irá dispor de campos de horários por data individualizados para cada cliente, o que 
permitirá que você saiba que hora o cliente abriu a mensagem pela primeira vez que o assinante abriu 
a mensagem, clicou nos links e quando foi a última vez que a newsletter foi visualizada ou quando clicaram 
nos links,  oferecendo uma poderosa ferramenta de marketing para seu departamento comercial.

O MELHOR SISTEMA EM TERMOS DE APRESENTAÇÃO GRÁFICA

No momento de enviar sua mensagem, você já irá dispor de 
uma tela de estatísticas em tempo real que irá permitir que 
você possa ver como sua campanha está sendo recebida, at-
ravés do monitoramento das visualizações e-mails devolvidos, 
marcados como spam, ETC. Esta opção também permitirá que 
você detecte problemas na seleção dos assinantes. Quando a 
campanha for finalizada, você poderá acessar todos os dados 
de cliques, gráficos de visualizações com informações sobre 
as melhores horas, dias da semana, ETC, bem como uma lista 
com toda a informação exportável em um arquivo completo 
do Excel. 

   

Estatísticas de Clickers Estatísticas GeográficasEstatísticas completas em tempo real

Resolução de tela Uso de navegadores Uso de sistema operacional



* IVA não incluído.
* Preços válidos salvo erro tipográfico.
• Os preços e características podem variar sem aviso prévio. 
• Se seu pacote for ampliado não será necessário pagar um novo cadastro. • O tamanho 
máximo de cada mensagem será de 100 KB. 
• Se um e-mail superar este tamanho, será contabilizado um e-mail adicional para cada bloco 
de 100 KB. 
• Os pacotes pré-pagos terão validade máxima de 1 ano.
 • Se você utilizar o rodapé de página proporcionado pela Mailrelay você irá obter 10 % de 
desconto adicional. 
• Os planos gratuitos deverão incluir obrigatoriamente o rodapé de página da Mailrelay.

*Importante: Todos os preços estão em Euros, e o valor do plano será convertido para moeda 
nacional na data da contratação. A menos que formalmente acordado, sempre será utilizado o 
valor que conste na tabela de preços do website da Mailrelay: http://mailrelay.com/pt/precos 
já convertido em BRL para clientes do Brasil.

   

Tabela de preços
Aceitamos pagamentos com cartão de crédito, Paypal, transferência, boleto e Pagseguro. 
Para fazer a conversão para outras moedas, é possível utilizar o site : www.xe.com



Algumas das empresas que confiaram em nossos sistemas de mailing veja aqui 
as opiniões dos nossos clientes: http://mailrelay.com/pt/depoimentos

   

http://mailrelay.com/es/testimonios


SOBRE  A MAILRELAY, FILOSOFIA E TRAJETÓRIA
O melhor sistema de gerenciamento  e envio em massa.

_____________________________________________

A plataforma de e-mail marketing da Mailrelay foi desenvolvida 100% pela nossa 
empresa, o que nos dá uma vantagem decisiva sobre a concorrência, uma vez  que  
podemos personalizá-la totalmente de acordo com as necessidades dos nossos clientes 
e integrá-la no próprio CRM ou portal do usuário, permitindo com uma  única conta 
3 métodos de envios: Através de uma poderosa ferramenta gráfica, através de um 
envio em massa com um arquivo anexo a partir do seu próprio cliente de e-mail e por 
SMTP padrão. 
Devido ao fato de sermos um membro RIPE (possuímos faixas de IP própria com total controle sobre elas) con-
seguimos assinar um acordo com o Hotmail, Gmail, Yahoo, etc. e cumprir todas as regras impostas pelos prove-
dores, para que fosse possível enviar emails em massa para as contas de seus usuários. Além disso, melhoramos 
nossos servidores de envio com sistemas de certificação e expandimos o número de servidores de envio tanto em 
nosso centro de dados principal de COLT Telecom como em nosso centro secundário da GlobalSwitch.

A CPC é uma empresa com mais de 15 anos de experiência, com vocação dinâmica e inovadora concentrada na 
excelência em atendimento aos clientes e valor agregado.

Somos um ISP / ESP com uma grande experiência, e estamos consolidados no mercado internacional, oferecendo 
serviços de Internet e novas tecnologias, com três objetivos principais: qualidade, rapidez e serviço ao cliente.

 Temos como filosofia fundamental oferecer um serviço personalizado aos clientes, com técnicos comerciais e serviço 
de suporte com profissionais dedicados a cada caso de forma exclusiva e que sabem quais são as reais necessidades 
de cada cliente, a fim de oferecer as melhores soluções e opções disponíveis individualmente.

PRESENTE E FUTURO DA         MAIL RELAY 

•  Hoje, sabemos que temos a melhor ferramenta de e-mail marketing com o melhor p reço do mercado.
•  Sabemos que oferecemos o melhor serviço com atenção e suporte personalizado, sem operadores de 
telemarketing.
•  Sabemos que somos os únicos que podemos personalizar 100% a nossa solução para o envio de newsletters  de 
acordo com as necessidades dos clientes. 
•  No futuro pretendemos continuar a melhorar tudo isto.

Graças às melhorias realizadas em anos anteriores, temos clientes em todo o mundo, mas este ano decidimos real-
izar uma expansão para atender toda a América Latina, com representantes locais e números de telefone independ-
entes para oferecer suporte e atender os clientes de cada país.

Além disso, realizamos recentemente a primeira grande remodelação da interface do usuário, utilizando as mais 
recentes tecnologias como AJAX e 100% compatível com o Internet Explorer, com o Firefox e com o Chrome. Esta 
versão também incorpora as melhores estatísticas de campanhas, com informações de visualizações, cliques, local-
ização, sistema operacional, etc.
Em síntese, a Mailrelay provavelmente é o melhor sistema de emarketing internacional com os preços mais 
competitivos. No futuro, pretendemos continuar poder afirmando isto, melhorando ainda mais nossa ferramenta e 
nossos valores dia após dia.

   


