QUEM SOMOS?
A Quick Mobile é uma empresa de Tecnologia,
especializada em SMS. Presente no mercado há mais
de 4 anos e atendendo todo o território nacional.
Oferecemos soluções em comunicação através de
Sistema de Gerenciamento de SMS.
Já trabalhamos em outras Eleições, como a de 2012,
por exemplo.

QUAIS AS VANTAGENS DO SMS?
• A mensagem chega diretamente nas mãos do
público-final
• A taxa de leitura é praticamente de 100%
• Atinge diversos segmentos na população, pois quase
todos os segmentos são usuários de telefonia móvel
• Confere modernidade às campanhas, pois utiliza de
Tecnologia
• Aumenta o alcance das campanhas
• Alto grau residual, pois a mensagem pode ficar na cx.
de entrada

COMO UTILIZAR NAS CAMPANHAS ELEITORAIS?
•

Apresentar-se para o eleitor (No 1º contato,
informe seu nome,número e propostas

•

Após apresentação, convide o eleitor a participar
dos eventos da sua campanha, do início ao final.

•

Mobilize sua equipe - Envie SMS mostrando a
importância da união para um resultado positivo.

•

Fale diretamente com a equipe através do SMS,
informe sobre reuniões, data, hora, local,
trazendo agilidade e economia

•

Informar a população obras realizadas na região,
cidade ou bairro
Comunicar sobre a aprovação de um projeto
Convocações direcionadas para a comunidade
Desmentir boatos lançado pelos opositores, com

•
•
•

agilidade e direto para o eleitor
•

Mensagens de agradecimento etc

POR QUE UTILIZAR O SMS NA CAMPANHA
ELEITORAL?
•

a midia eletrônica NÃO foi proibida na mini-reforma eleitoral (http:
//www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/normas-e-documentacoeseleicoes-2016)

• agilidade em comunicar sua campanhas em relação à
midia tradicional (diferente dos santinhos, gráficas,
programa televisivo)
• mais um canal de comunicação que seus
concorrentes podem não estar utilizando
• ampla cobertura geográfica
• excelente custo beneficio
• menos poluição visual
• conceito de campanha sustentável

BRIEFING
Parceria: Quick Mobile
Oportunidade: Utilizar ferramenta
mobile para divulgar campanha Eleitoral
do Candidato a VEREADOR OU
PREFEITO.
Objetivo: Inovar na divulgação da
Campanha; aumentar o alcance e falar
diretamente com público-alvo
Base Segmentada SMS: Território
Nacional

EXEMPLOS DE MENSAGENS
“Nossa campanha e mais limpa e etica: sem papel, sem
sujeira. Nosso Governo tambem eh assim: limpo e etico.
No dia 5 vote 000 – Prefeito Joao Paulo”

“Prezado Eleitor, antes de tomar sua decisao, conheca nossa plataforma
de Governo. Acesse www.joaopauloprefeito.blogspot.com.br”

“Politico nao e tudo igual! Joao Paulo luta por nossa cidade e
um pais melhor ha tempos! Confira todo trabalho em www.
joaopauloprefeito.blogspot.com.br”

NOVO PRODUTO: MENSAGEM WHATSAPP

▪ Alcance: Aplicativo já presente em mais de 72% dos smartphones no
Brasil, ganhando em ranking do Facebok Messenger e Skype*
▪ Acessibilidade: Cerca de 86% dos brasileiros já usam diariamente
aplicativos de mensagem*
▪ Envio de imagem: a mensagem pode conter texto e imagem,
valorizando o produto/serviço a ser divulgado e fortalecendo a imagem
da marca
▪ Inovação: complementar sua divulgação com modernidade e inovação
▪ Sustentável: mídia tecnológica, sem papel, química, poluição, etc
▪ Formato: Imagem JPG – 320 X 480 px ou texto com 240 caracteres

TABELA DE PREÇOS

Combo ESPECIAL - 500.000 SMS + 10% = 550.000 SMS
Investimento: 20.000,00
Combo A: 100.000 SMS + 10% = 110.000 SMS
Investimento: R$ 5.000,00
Combo B: 50.000 SMS + 10% = 55.000 SMS
Investimento: R$ 3.000,00
Combo C: 10.000 SMS + 10% = 11.000 SMS
Investimento: R$ 1.000,00
Formato da mídia
Formatos: SMS Marketing - texto de até 160 caracteres.

