
CTR entre 0,96 e 2,4

MIDIAKIT



https://www.youtube.com/channel/UCOya09_LGjQtbZshrk4TaVg


 

 
Nós amamos o WhatsApp

ZapNews No WhatsApp

um resumo pra vc 
entender a notícia

Envie ZAP e receba grátis

11 983 463 064

4.602 leitores Anuncie

www.zapnews.com.br

São Paulo - Alphaville - Granja Vianna

Brasília

https://www.youtube.com/watch?v=U2fN9UtPiSA
https://www.facebook.com/ZapNewsWhatsApp/
https://www.instagram.com/zapnowhats/
http://www.zapnews.com.br


Somos contra Fake News 
Somos contra SPAM

Seus envios são apenas o começo,
Não esqueça os reenvios !

17% dos leitores reenviam para amigos e grupos
(média 3 reenvios por pessoa)



Aqui você tem:
 
- lista orgânica com 4.602  números de pessoas que residem em condomínio
 
- envio do seu anúncio pelo WhatsApp junto com notícia sobre inovação e curiosidades da internet
 
- estímulo para reenvio da notícia aos amigos
 
- 90% de entrega/ visualização diária
 
- pessoas que querem receber a ZapNews
 
- anúncio interativo (link para ecommerce, página social ou WhatsApp de atendimento ao cliente)

- arte do anúncio gratuita
 
- quantidade de envios que o cliente deseja
 
- compra pelo site e parcelamento pelo PagSeguro
 
- envio em 24h
 
- relatório em 48h (tela de recebidos/ visualizados)
 
 



https://www.zapnews.com.br/loja


2.000 
envios

39 clicks
CTR 1,95 

http://bit.ly/nextelzap


1.000 
envios

21  clicks
CTR 2,1 

AGENDE 
aqui 
FALE 

CONOSCO

http://bit.ly/instafeffer
http://bit.ly/instafeffer
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511991961510
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511991961510


250 envios

6  clicks
CTR 2,4 

clique e faça sua 
encomenda AQUI 
entrega em domicílio

https://www.facebook.com/dogsdaybr/
http://bit.ly/dogsdaybit
http://bit.ly/dogsdaybit
http://bit.ly/dogsdaybit


4.000 
envios

39  clicks
CTR 0,96 

4 ações de 
1.000 envios

trecho do  
relatório de envios

TEM 
MAIS

OFERTA
CLIQUE

clique 
aqui  

e peça 
agora

http://bit.ly/whatsmega100
https://youtu.be/mt_XmMpqqOI
https://youtu.be/mt_XmMpqqOI
http://bit.ly/mega100site
http://bit.ly/whatsmega100


1.400 
envios

14  clicks
CTR   1 



2.000 
envios

27  clicks
CTR   1,3 



Perfil de quem recebe a ZapNews
São Paulo (Lapa (nova lista), Anália Franco, Pinheiros, Butantã) Alphaville, Granja Vianna 
Brasília (nova lista)

masc/fem, AA, A, AB, B e C  de 25 a 70 anos    80% casados, com 1 ou mais filhos
53% masc
47% fem
80% de 35 a 60 anos

70% AA, A e AB
30% B e C
80% moradores de condomínio

empresários
executivos
autônomos
jornalistas
artistas

17% dos leitores reenviam para amigos e 
grupos
(média 2 reenvios por pessoa)

Alcance diário estimado: 
6.000 pessoas



ZapNews é interativa como a tela do seu celular 

https://www.youtube.com/watch?v=km6CxyIujCk
http://bit.ly/sapporozap
http://bit.ly/dogsdayloja
https://www.foradacaixola.com


Clique conheça nosso canal no Youtube 
e os anunciantes

https://www.youtube.com/channel/UCOya09_LGjQtbZshrk4TaVg

