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A primeira coisa que você deve saber

Uso fácil
Não é necessário nenhum
conhecimento avançado de
qualquer tipo.

Eficácia muito alta
Já que é atingida diretamente a tela 
do dispositivo do cliente.

Período de avaliação
Use o serviço gratuitamente até
alcançar 500 assinantes.

Assinatura simples
Nenhum tipo de dado é solicitado ao
usuário, é só aceitar as permissões do
navegador.

Segmentação de assinantes
Dependendo do histórico de 
navegação deles no site.

Envíos automáticos
Módulos de retargeting e



A primeira coisa que você deve saber

O que é?
O TITANPush é uma ferramenta que permite enviar notificações push, sem a
necessidade de um aplicativo móvel ou programa de PC. Você trabalha 100% 
online em qualquer navegador! 

Como funciona?
Depois que o TITANPush estiver instalado no seu site, você poderá configurar o
pop-up de assinatura. Este será o canal pelo qual serão obtidos os assinantes,
para os quais serão enviadas as notificações web push. 



A primeira coisa que você deve saber

Quando chega a notificação ao cliente?

É só assinar. Você não precisa estar navegando. Mesmo com o dispositivo
desligado, as notificações serão exibidas quando o dispositivo for ligado.

Métodos de envio. As notificações podem ser enviadas de uma só vez (envio
normal) ou em grupos, permitindo que o TITANPush escolha o horário mais
conveniente para entrega, de acordo com as informações de navegação
armazenadas (envio inteligente).



Assinatura

Existem duas maneiras de reunir assinantes:

Orgânica: consiste em mostrar o pop-up de assinatura no site (Opt-in) e coletar 
assinantes daqueles que visitam o site.

Por convite: permite adicionar como assinantes toda a base de clientes gerada 
anteriormente por outros canais (e-mail, redes sociais, etc.), através da 
administração do link de assinatura gerado pela ferramenta.



A importância da permissão

Para obter uma boa porcentagem de assinatura 
orgânica é necessário ter uma permissão bem pensada 
e elaborada.

Para isso:
● Deixar uma proposta de valor para motivar os 

usuários a assinarem.
● Conversar com o cliente com empatia para 

chamar sua atenção.
● Incluir Emojis, porque eles ajudam a converter 

maior quantidade de assinaturas.



Botões

Aceitar
Assim que o cliente aceitar a permissão do seu 
site, o navegador solicitará as permissões 
necessárias ao usuário para poder enviar 
notificações para este dispositivo.

Rejeitar
Caso um usuário escolha a segunda opção, o 
Opt-in será fechado e será exibido novamente 
após 7 dias.



Distribua convites

Para importar sua base de clientes, você pode enviar o link que está na seção “Convidar 
assinantes”. Ao clicar no link, o navegador solicitará as permissões necessárias para receber 
notificações.



Use suas redes

Para que o convite seja efetivo, é importante que:

1. O link seja aberto no Google Chrome, pois se for 
aberto no navegador interno de um aplicativo e 
não no Chrome, a solicitação não será exibida.

2. O usuário seja guiado com os passos que você 
deve seguir para assinar. Para isso, é 
recomendável primeiro fazer o mesmo fluxo que o 
cliente fará.

3. Lembre que, no momento, o serviço funciona no 
Google Chrome em dispositivos com Windows, 
MacOS, Linux e Android.



Vamos criar uma campanha manual



TÍTULO: para capturar a atenção do
usuário, é importante fazê-lo da 
maneira mais simples e clara possível.

DESCRIÇÃO: seu objetivo é 
esclarecer e complementar o título, 
mas sem ultrapassar 10 palavras.

LOGOTIPO: escolha um logotipo de boa
qualidade. Não esqueça que é a cara da
empresa.

IMAGEM: e imagem pretende acompanhar 
a mensagem a ser comunicada, por isso 
deve chamativa e clara.

Vamos criar uma push



Ele vê o produto Ele esquece
Nós fazemos com que ele

o lembre
O cliente visualiza

um produto em sua loja online.
Salvamos o comportamento

em nossa memória.
Enviamos uma notificação para que 

lembre o produto visto.

NOVO

Envios automáticos: Retargeting
Recentemente, incorporamos uma nova ferramenta que trabalha por você.



Retargeting

NUEVO

Deixe a plataforma fazer o trabalho de você!

O QUE EU PRECISO PARA COMEÇAR A USÁ-LO? • Se você tiver uma loja Tiendanube,
ele já está ativo! Se você é um cliente direto da TITANPush, ative-o acessando o menu
“Envios automáticos”

O QUE ACONTECE SE UM ASSINANTE VÊ VÁRIOS PRODUTOS? • Será priorizado o
produto mais visualizado no dia. Se os produtos forem vistos no mesmo número de vezes,
será lembrado o último visualizado.

COMO FUNCIONA? • Cada vez que uma pessoa vir um produto e o tempo definido
transcorrer sem que o assinante acesse de novo o site, a notificação será enviada para que
ela lembre o produto visto.

QUAL O OBJETIVO? • Fazer com que a plataforma trabalhe sozinha constantemente,
deixando a você tempo para pensar e realizar campanhas manuais estratégicas. Lembre que 
as notificações manuais anulam as automáticas por 24 horas!

COMO ESTÃO COMPOSTOS OS ENVIOS? • Será usada a imagem do produto visto, a URL
dele (como destino da push) e um título, texto e emoji aleatório (você pode vê-los no painel.

   



NOVO

Ele acessa seu site Transcorre algum tempo
Fazemos com que

ele o lembre
O cliente visita seu site e

não volta.
Programamos

uma notificação caso ele não volte.
Enviamos a ele uma notificação

automática e o convidamos a
voltar.

Envios automáticos: Recuperação de usuários
Recentemente, incorporamos uma nova ferramenta que trabalha por você.



Recupero de usuarios

NUEVO

¡Dejá que la plataforma haga tu trabajo!

O QUE EU PRECISO COMEÇAR A USÁ-LO? • Você simplesmente precisa selecionar na
opção &quot;Recuperação de usuários&quot; e ativá-la!

COMO FUNCIONA? • Cada vez que o tempo configurado termina sem que o assinante
acesse de novo o site, será enviada a notificação para fazer com que ele se lembre da
marca.

QUAL É O OBJETIVO? • Conseguir que a plataforma trabalhe por você e lembre sua marca
a todos os interessados nela que não visitaram regularmente oite.

COMO ESTÃO COMPOSTOS OS ENVIOS? • Será usada a imagem do pop-up carregada
(com a opção de fazer upload de outra diferente), a URL do site e um texto padrão
predefinido, que você poderá configurar no painel de controle ou configurar o seu próprio.



Deixe suas push voarem!
Sugestões



Mensagens em massa e genéricas

Começar realizando envios com mensagens gerais para medir o 
impacto que o canal tem na base de clientes.

Depois, testar com grupos de controle de diferentes segmentos e tipos 
de usuários. Dessa maneira, as reações e comportamentos derivados 
de cada notificação poderão ser comparados.
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Segmentação objetiva

Em uma primeira instância, é possível implementar a segmentação por
audiência (celulares ou computadores). 

Também é possível segmentar o comportamento de navegação dos 
usuários para saber com quem estamos falando e personalizar o tom e 
a mensagem. 

Em média, uma notificação segmentada pode aumentar a CTR (taxa de 
cliques) em até 200%. A realização da segmentação dependerá do 
número de assinantes e da mensagem a ser comunicada.
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Emojis

O uso de emojis nas notificações push ajuda a melhorar a taxa de 
abertura, porque é a maneira mais fácil de chamar atenção e gerar 
empatia. 

A taxa de abertura pode aumentar até 20% a mais e a taxa de 
conversão até 9%.
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Imagens chamativas

Enviar imagens chamativas ajuda a capturar a atenção do cliente. É
importante que a imagem acompanhe a mensagem que deseja ser 
transmitida e que não seja aleatória ou repetitiva.

A inclusão de imagens pode gerar um aumento de até 25% na CTR.

4



Momento do evento

O melhor horário de envio é entre as 18 h e 21 h (no entanto, é 
importante que cada marca faça seus próprios testes). 

Ativando o envio inteligente, o TITANPush entregará a notificação a 
cada assinante no momento mais conveniente dentro de um prazo de 
24 horas.

Otimizar o tempo de envio pode aumentar a CTR em até 40%.
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Definir o número de envios

O número médio de envios semanais oscila entre 3 e 4.

A quantidade de envios deve ser limitada de acordo com o 
comportamento dos usuários, pois corremos o risco de os usuários 
começarem a cancelar a assinatura.

A quantidade de envios semanais dependerá do tipo de usuários que
navegam no site, do setor da empresa e da categoria de produtos.
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Fornecer valor

Devem ser feitos envios com conteúdo relevante e que gerem urgência 
no assinante: descontos, notícias, sorteios, etc.

As notificações não devem ser enviadas aleatoriamente ou com 
conteúdo sem valor.

Se a notificação push não fornecer valor ao usuário, a taxa de abertura 
pode diminuir drasticamente.7



Número de caracteres

É importante expressar a mensagem com o mínimo de palavras 
possível (o uso de emojis é fundamental).

Recomenda-se não usar mais de 30 caracteres (6 palavras) para o título 
e não mais de 50 caracteres (10 palavras) para a descrição.

É importante pensar em como transmitir a mensagem com clareza e 
usando a menor quantidade de caracteres possível.
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Segmentação

A segmentação pode ser feita por audiências (telefones 
ou computadores) e por comportamento de navegação 
dentro do site em que o TITANPush está instalado.

Os segmentos configurados serão salvos 
automaticamente para uso posterior e estarão 
disponíveis apenas para envios manuais.



O primeiro passo é colocar um nome ao comportamento. 
Por exemplo “Pessoas que viram vasos para plantas” 1



2



2 IIncluir: usado para definir se a notificação será 
enviada aos usuários que atendem a um 
determinado parâmetro.

Excluir: para usuários que não atenderam
a esses parâmetros.

---

Tipo de filtro: neste passo é indicado à
plataforma que se tormará como referência um
link específico do site (URL de página) ou o
título de uma seção do site (título de página).

Tipo de operador: neste passo, é indicado à
ferramenta que a seleção anterior “É IGUAL A”
ou “CONTÉM” um dado que será inserido no
próximo passo e que se refere à opção 
selecionada anteriormente.

---

Texto: neste campo, será inserido o valor pelo
qual quer ser criado o filtro será criado:
● Uma URL específica.
● Uma palavra incluída em qualquer link do site.
● Um título específico.
● Uma palavra incluída em qualquer título do 
site.

Tempo: por último, além de todas as regras
vistas acima, está o parâmetro de hora (em
dias).
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Exemplo 1: Aplicar 1 filtro

Filtrar:
● Todos os usuários
● Que visitaram esta URL: 

https://seusite.com/vasospara
plantas

● Nos últimos 20 días.



Exemplo 2: Aplicar 1 filtro

Filtrar:
● Todos os usuários
● Que visitaram qualquer URL do 

seu site cujo nome inclui a 
palavra “vaso para plantas”

● Nos últimos 20 dias.
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Exemplo 3: Aplicar 1 filtro

Filtrar:
● Todos os usuários
● Que visitaram qualquer seção 

do site, exceto aqueles cujo 
título da página inclui a palavra: 
Vaso para plantas

● Nos últimos 20 dias.
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Exemplo 4: Aplicar 2 filtros

A notificação será enviada:
● Para aqueles que visitaram a 

URL 
“www.XXX.com.br/vasOparapla
ntas/”,

● ● Excluindo aqueles que 
visitaram uma seção do site 
cujo título inclui a palavra “Vaso 
para plantas”

● Nos últimos 20 dias.
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Workshop
Aprenda a voar com o TITANPush

ELIAN CANNIZZARO
Account Manager

elian@titanpush.com
     +54 9 11 7361-8021


