
EMAIL
MARKETING
PARA
HOTEIS
As melhores DICAS para construir sua lista de email
e crescer o número de hóspedes



Introdução

Email Marketing é uma forma de marketing direto, onde é possível informar
o cliente por meio do envio de emails e criar relacionamento.

Se não tens uma estratégia de envio de emails para seus potenciais hóspedes estará, como diz

o ditado popular, 'perdendo dinheiro na mesa'.

Promover seu hotel;

Interagir com seus hóspedes;

Conseguir melhores conversões;

Obter mais receitas com a venda de seus produtos;

Aqui estão as principais razões pelas quais precisas criar e cultivar sua lista de emails:

 



Aqui estão algumas estatísticas para enfatizar a importância do Email Marketing
para o seu negócio:

92% dos usuários da internet tem, pelo menos, 1 conta de email;

72% dos usuários checam sua caixa de entrada de emails 6x ou mais todos os

dias;

Existem mais de 3 bilhões de contas de emails criadas (são 3x mais contas de

email do que todas as contas do Facebook + Twitter somadas!);

Clientes que recebem uma newsletter por email gastam 83% mais do que clientes

não recebem;

Em relação ao uso comercial, 75% dos usuários utilizam o email 

Em 2012, o Email Marketing teve um impressionante ROI (Retorno Sobre

Investimento) de 4000% (!).

Este Ebook irá mostrar maneiras inteligentes de melhorar sua lista de email.
 
Todas as dicas são baseadas em estudo de mercado e experiência própria. 



Dos atuais softwares de Email Marketing no mercado, o Mailchimp é,
na minha opinião, o mais completo e mais adequado, tanto para
iniciantes como para experts.

Existem outros como RD Station, Mailify e Infusion Soft. 
 
Com o software de email será mais fácil enviar emails lindos e customizados.

1ª Dica importante!
Em caso de ter uma lista grande de emails, sugiro que
utilize um bom software de Email Marketing.



1Capítulo
Como conseguir emails
em seu site



2  CAIXA EM DESTAQUE

A caixa em destaque é o grande campo de captura de emails logo na HOMEPAGE do
seu site.

Por que ela funciona tão bem? O nome “caixa em destaque” já diz tudo. Ela está
destacada em seu site na página mais acessada.



Se alguém foi até o final da página, é muito provável tenha gostado do seu trabalho.

 

Afinal, quem consegue ficar muito tempo em um site, quando as 24 horas do dia parecem não ser

mais suficientes com tantas distrações como Facebook, Instagram, entre outros?

 

Portanto, deves dar uma oportunidade para essas pessoas guerreiras, que navegaram em sua

página, de receberem mais conteúdos do seu hotel, cadastrando se em sua lista de email.

3 NO FINAL DE CADA PÁGINA



4 DURANTE O CHECK IN

Quer um horário melhor do que durante o check-in para conseguir o email de um hóspede?
 
Esta é uma boa estratégia para adicionar o email em sua lista e usá-lo no futuro com ofertas
e promoções.
 
Assim, saberá também quais são seus melhores 
hóspedes para enviar conteúdos.



5 REDES SOCIAIS

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Tens inúmeras razões para pedir o email de seus
seguidores nas redes sociais. É fácil, é rápido e é gratuito.



Capítulo
Iscas Digitais

2



Provavelmente, cedeu seu email para ler esse EBook, correto? Percebe como colocar uma
oferta ou promoção de valor e oferecê-la como recompensa pela troca do email é efetiva?
 
Além disso, o que irá chamar a atenção do usuário será seu título. Portanto, não deixe de
investir seu tempo nesse elemento.

6 OFERTAS



Se você lida com concursos ou premiações online, como a melhor foto do hotel, ou um final
de semana gratuito, não deixe de pedir o email dos usuários participantes.

7 CORCURSO ONLINE



Capítulo
Dicas de como fazer um
email de sucesso
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Utilize o seu nome ao invés do nome da empresa ou do seu site.
 
Pessoas se conectam com pessoas. 
 
Hoje em dia, as pessoas se interessam em saber quem está 
por trás do hotel.

8 SEJA PESSOAL



O título de seu artigo e de seu email são muito, muito importantes.
 
Se o hóspede falhar em abrir seu email, de nada adiantará ter um conteúdo maravilhoso que
nunca será lido.

9 ESCREVA O MELHOR TÍTULO



10PERSONALIZE O EMAIL COM O NOME DA
PESSOA QUE IRÁ RECEBÊ-LO

Quando ouvimos nosso nome, automaticamente paramos tudo para saber quem está
falando conosco, mesmo que não seja conosco de fato.
 
Com email é a mesma coisa. Quando lemos nosso nome, prestamos mais atenção no que
está sendo dito.
 
O aumento de cliques nos emails pode ser de até 14%.



Estudos de Email Marketing mostram que 38% das pessoas abrem emails em seu aparelho
móvel.
 
É muito recomendável que o software escolhido tenha a 
capacidade de enviar emails responsivos, ou seja, que o email 
entregue por ele se adapte, independente da largura 
do aparelho.

11 OTIMIZE SEUS EMAILS PARA MOBILE



69% das pessoas citam que esta é a razão #1 para descadastrarem seu email, de acordo
com pesquisa sobre Email Marketing.
 
Evite o contato a todo momento e só envie emails que são realmente necessários, tendo algo
de valor real para seus leitores.

12 CUIDADO COM A FREQUÊNCIA 



Vale para qualquer tipo de comunicação, seja texto, vídeo ou apresentações.
 
O tempo é nosso ativo mais precioso. Apenas envie um email quando tiver algo útil e vá
direto ao assunto.

13 EVITE EMAILS LONGOS



Lembre-se que pessoas se conectam com pessoas.
 
Esqueça o discurso corporativo e seja mais pessoal na sua comunicação. 
 
Procure ajudar o hóspede sempre que possível.

14 SEJA GENTIL



A matemática é simples. Quanto mais links no email, maiores são as chances deles serem
clicados.
 
Lembre seu hóspede em vários pontos sobre o benefício que ele terá ao clicar em seu link. 

15 INSIRA LINKS



A sua call to action (chamada para ação) é o seu link, o botão que irá direcionar o hóspede
para a página que deseja.
 
Ao invés de colocá-la somente no final do email, a estar invisível para os hóspedes que não o
rolarem para baixo, repita sua call to action ao longo do email.

16 CALL TO ACTION



17 FAÇA TESTES

Teste modelos de títulos diferentes. 
 
Teste formatos de conteúdos diferentes no email. Nunca terá certeza de que algo realmente
funciona se não testar.



Fontes de Imagens e
informações

Canva.com
Hotels-in.com
Hubspot.com
Hootsuite.com
Rock Content.com



VISITE NOSSA PÁGINA E CONHEÇA NOSSOS
PLANOS SOBRE MARKETING DE REDES SOCIAIS 

PREÇOS DIFERENTES PARA O BRASIL. CONSULTE-NOS PARA SABER MAIS


