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CRIAR CAMPANHAS | O que é?
Solução online, self-service acessível no site CTT que permite a criação e envio de campanhas
de publicidade, físicas e digitais.
Definir o objetivo da campanha e o público-alvo, criar a peça, agendar e pagar.
Os CTT tratam de tudo e asseguram que a mensagem é entregue aos destinatários, seja
através de Correio, E-mail ou SMS.
Como aceder ?
On-line:
Solução integrada através do site ctt.pt

ctt.pt/empresas/marketing/criar-campanha/

CRIAR CAMPANHAS | Funcionalidades
Solução self-service onde se define e parametriza a campanha e os CTT asseguram
todo o processo até à distribuição das mensagens.
Responder a um wizard, a partir deste é apresentada a melhor solução de campanha de
forma automática. Não necessita de identificar o serviço, o site recomenda o serviço
adequado aos seus objetivos.
Respondendo ao wizard, irá definir:
O objetivo, o target, criar a peça e agendar a data que pretende para a campanha;
À medida que vai programando a sua campanha, o portal refere automaticamente
quanto vai gastar. Por cada escolha que faz, fica a saber como essa escolha altera o
preço final da campanha. Assim, pode programar a sua campanha consoante o
orçamento que quer gastar.

CRIAR CAMPANHAS | Serviços

CRIAR CAMPANHAS | Serviços
Direct Mail
Comunicar com Clientes de forma personalizada
O Direct Mail é a solução mais indicada quando se pretende enviar mensagens a
destinatários pré-selecionados.
A sua utilização pressupõe a existência de uma base de dados com informação do
nome e morada.
É um meio de excelência pois com a informação da base de dados poderá
segmentar os conteúdos, abordagem ou oferta, tornando ainda mais assertiva a
mensagem enviada.

Formato Self Mailer

CRIAR CAMPANHAS | Serviços
Direct Mail

%

Das pessoas que recebem Direct Mails
não os deita fora sem abrir e ler.

%

Das pessoas que leem Direct Mails,
fazem-no durante 6 minutos ou mais.

Fonte: Consulmark: “Avaliação do DM junto dos Consumidores “ - 2015
Formato Self Mailer

CRIAR CAMPANHAS | Serviços
Publicidade Não Endereçada
Uma solução económica e eficaz para comunicar com
potenciais Clientes.

Logotipo

Divulgar produtos ou serviços através da distribuição não endereçada de folhetos,
catálogos, vouchers, amostras (entre outros) nas caixas de correio de todos os
domicílios, com exceção daquelas onde se verifique a recusa à receção de
publicidade.

COBERTURA
NACIONAL

+ 4,7 MILHÕES
DE LARES

DISTRIBUIÇÃO
MASSIVA
c/ capilaridade máxima à freguesia

NÃO PRECISA
BASE DADOS

Formato Folheto Díptico

CRIAR CAMPANHAS | Serviços
Publicidade Não Endereçada
Logotipo

%

Caixas de correio em Portugal c/ dístico
“Publicidade Não Endereçada Não
Obrigado!”

Fonte: CTT
Formato Folheto Díptico

CRIAR CAMPANHAS | Serviços
Publicidade Não Endereçada com Segmentação
Comunicar com um público-alvo com determinadas
especificidades.
As áreas geográficas são definidas em pequenas frações do território sobre as
quais existe informação que permite a sua caracterização.
A distribuição é realizada apenas nas áreas geográficas onde predominam as
caraterísticas sociodemográficas da população residente ou de critérios
selecionados pelas empresas, podendo as mesmas definir áreas de influência
como “raio” ou “tempo de distância a pé”.

COBERTURA
NACIONAL

EFICÁCIA
COMUNICAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO
SEGMENTADA
c/ capilaridade máxima a ruas ou
troços de rua

SEGMENTAÇÃO DO
PÚBLICO-ALVO
c/ dados geográficos e
sociodemográficos

CRIAR CAMPANHAS | Serviços
Correio – Postais, folhetos e desdobráveis
 Direct Mail
 Publicidade Não Endereçada
 Publicidade Não Endereçada com Segmentação
1

2

Iniciar nova
campanha

Definir a lista
de contactos

3
Criar o
material
publicitário

4
Pagar

5
Resultados

Logotipo

CRIAR CAMPANHAS | Serviços
E-Mail Marketing

Logotipo

Chegar a todos os Clientes da forma mais económica
possível.
Com a solução de E-mail Marketing, comunique com um grupo alvo pretendido de
uma forma rápida, aumentando as oportunidades de negócio.
Uma ótima opção quando se pretende despertar interesse nos destinatários,
partilhar conteúdos em formato newsletter ou direcioná-lo para o seu website ou
redes sociais.
1

2

Iniciar nova
campanha

Upload lista
de contactos

3
Criar E-mail

4
Pagar

5
Resultados

CRIAR CAMPANHAS | Serviços
SMS Marketing
Chegue aos seus clientes da forma mais rápida possível.
O SMS é uma fantástica solução para quem pretende ser muito reativo e, de
forma rápida, enviar mensagens publicitárias para uma base de dados de
endereços.
Este tipo de comunicação destaca-se pelo imediatismo e tem uma taxa de
abertura superior a 98%.

1

2

Iniciar nova
campanha

Upload lista
de contactos

3
Escrever
SMS

4
Pagar

5
Resultados

CRIAR CAMPANHAS | Vantagens
Simplicidade

Diversidade

É fácil a sua utilização, não
sendo necessários
quaisquer conhecimentos
de marketing e criatividade.
Permite poupar tempo e
recursos.

As soluções de publicidade
são diversas, podendo
também agora aceder de
forma direta à criação das
campanhas através do site
ctt.pt

Preço

Rapidez

Mercado

O preço inclui todas as fases
da campanha e proporciona
um custo baixo por contacto
abaixo do mercado.

Tendo em conta que o
serviço integra todas as
fases, a realização das
campanhas fica agora muito
célere, além de poder
agendar a sua
implementação.

É uma solução para todas
as empresas,
independentemente da sua
dimensão.

Facilidade
Inclui tudo o que é preciso
para construir uma
campanha: contagens dos
destinatários, templates
criativos, impressão e
distribuição.

CRIAR CAMPANHAS | Físico + Digital

