1. TUTORIAL DE COMO CRIAR CAMPANHAS NO MARKKIT
Crie você mesmo suas campanhas de Marketing pelo celular, em formatos de
landing page(mini website), considerando uma das ferramentas mais poderosas hoje
no marketing para conversão em vendas.
1.1 Com o Markkit, você pode:
Criação de Campanhas
Preços, Promocionais e Informativa
🖼 Inserir imagem e vídeos na campanha
Temos banco de imagens, mas poderá usar imagens próprias, Fotos de Antes e
Depois, vídeos
💜 Compartilhar nas redes sociais
Principalmente em WhatsApp e Facebook
🎯 Capturar até 5 leads no plano grátis
A campanha tem um formulário para captar clientes interessados
🚀

1.2 O que é o Markkit?
O Markkit é um aplicativo de celular para automação de marketing digital com
foco em conquistar potenciais(leads) clientes para suas campanhas de marketing.
1.3 O que é um Lead?
Leads são potenciais clientes, pessoas interessadas em suas campanhas.
1. 4 Porque devo usar o Markkit?
Porque sua clínica de estética precisa vender, e para isso é necessário divulgar
sua clínica de estética, seus tratamentos e produtos e assim conseguir leads
interessados para que você possa fechar a venda.
Markkit é a solução mais simples e acessível para você mesmo criar suas
campanhas de marketing sem depender de agência ou terceiros.
Além disso, licenciadas Priscila Palazzo possuem um banco de imagens e
vídeos exclusivo para licenciadas, é muito simples de utilizar, consulte o tópico 11.

2. INSTALAÇÃO DO MARKKIT
O Markkit é um APP mobile, assim você irá instalar e utilizar no seu celular, está
disponível para IOS(Apple) e Android(Google), busca na loja de aplicativos por
“Markkit”, ou clique no botão abaixo:

3. CONFIGURAÇÃO DO MARKKIT
 pós instalado o APP, você deverá criar sua conta gratuita ou entrar com sua
A
conta do facebook ou Google.
3.1Faça seu cadastro

3.2 Dados Cadastrais
Importante selecionar o segmento.CPF/CNPJ são obrigatórios para validação de
contas.

Dicas:
- Inserir sua logomarca é muito importante, pois em todas suas campanhas irá
aparecer sua logomarca no topo
- Inserir o nome do seu estabelecimento
- Inserir um subdomínio que pode ser exatamente o nome do seu
estabelecimento. Caso seja uma franquia coloque o nome + cidade
- Inserir o CEP e os dados de endereço serão preenchidos automaticamente.

3.3 Tela Inicial após o cadastro
Essa é a tela que será apresentada após preencher todos os dados cadastrais:

4. CRIE SUA PRIMEIRA CAMPANHA
Clique em criar uma nova campanha, suas campanhas serão criadas em
formatos de landing page(mini site):

4.1 Tipos de campanha
Você poderá escolher entre os 3 modelos de campanhas:
Preço, caso sua campanha seja necessário informar preço fixo.
Promocional, caso sua campanha seja necessário informar preço de antes e depois
para caracterizar o benefício do desconto.
Informativo, caso sua campanha não tenha interesse meramente comercial e
vendas, mas sim dicas, instrução, contéudo e posteriormente converta em cliente.

4.2 Estrutura de edição da campanha
São 4 elementos básicos nos modelos de campanhas:
- Título, faça um título chamativo
- Foto/Vídeo, alguma mídia que identifique de forma clara e agradável o
procedimento ou serviço em questão.
- Descrição: Descreva da melhor forma possível os resultados, beneficios,
detalhes e outros para que essa descrição atraia o leitor.

- Preço: Utilize preço de forma estratégica, se for informar preço em alguma
campanha, tenha certeza que está em um preço realmente atrativo..
Basta clicar e editar:

4.3 Sobre inserir imagem ou vídeo
Quando clicar sobre a imagem irá poder:
1 - Tirar foto
2 - Escolher uma foto do seu celular
3 - Escolher alguma imagem da galeria Markkit
4 - Inserir um vídeo de até 30 segundos
5 - Você também poderá fazer montagem de fotos de antes e depois

5. COMPARTILHAR NAS REDES SOCIAIS

As campanhas criadas no markkit são no formato de landing page, como se
fosse um mini site (um link).
1 - Irá ver uma miniatura de sua campanha, que será o formato que seus clientes irão
visualizar.
2 - Belezeria - é uma rede própria de compartilhamento das campanhas criadas no
Markkit função exclusiva de assinantes dos planos pagos.
3 - Ao clicar em compartilhar irá abrir o próprio componente do seu telefone onde você
poderá compartilhar por facebook, whatsapp, e email(em breve instagram).
4 - Poderá copiar o link e colar onde desejar por exemplo na Bio do instagram ou ao
inves de utilizar o compartilhar direto no facebook, você poderá copiar e colocar na
página.
5 - Também é possível visualizar como ficou o resultado de sua campanha.

6. FORMULÁRIO DE CAPTURA DE LEADS
Durante a criação de sua campanha você não viu este formulário, porque ele é
padrão em todas as campanhas com a finalidade de captar contato de todos leitores
visitantes que demonstram interesse por sua campanha.

7. FEED(TELA PRINCIPAL) APÓS A CAMPANHA CRIADA
1 - Você poderá visualizar relatório de sua campanha (próximo tópico)
2 - Compartilhar irá te direcionar novamente para tela final para compartilhar ou copiar
o link de sua campanha.
3 - Você poderá desativar sua campanha a qualquer momento apenas movendo esta
chave, para ativar é só movimentar a chave novamente.
4 - Clique sobre a imagem para editar. Sempre que editar uma campanha precisa
clicar novamente em PUBLICAR para registrar as alterações.

8. RELATÓRIOS
1 - Número de visualizações em sua campanha
2 - Número de contatos capturados que demonstraram interesse
3 - Origem dos leads ( importante para entender seus principais canais)
4 - Exportação de lista de leads por email/excel.

9. PLANOS DO MARKKIT
Comece criando sua campanha no plano grátis, compartilhe e comece a
capturar leads.

10. INTEGRAÇÃO COM O BELLE SOFTWARE
Se você é cliente Belle Software, possui 30% de desconto no Markkit, os leads
capturados no Markkit serão enviados automaticamente para o cadastro de clientes e
CRM do Belle Software, além disso você pode criar um fluxo para que ao entrar um
novo lead seja enviado automaticamente um e-mail de boas vindas.
A integração é muito simples!
Basta acessar em seu Sistema Belle Software no menu de Configurações o
programa de Parâmetros Gerais, neste programa você encontrará a guia de
Integração API:

Conforme a imagem acima, o primeiro campo exibirá o Token de Integração.
Isso permitirá que os leads captados (pessoas interessadas) através de suas
campanhas no Markkit sejam adicionados em seu Sistema Belle Software. Para isso,
basta clicar sobre a opção de copiar ao lado do campo ou abaixo, preencher seu
e-mail para receber o token em sua caixa de entrada. Para integrar, acesse o Markkit
com seu token em mãos e toque sobre a opção de “Integrações” no menu lateral
para colar ou preencher com o seu token Belle Software:

Desta forma, sempre que uma pessoa tiver interesse em sua campanha e
preencher seus dados de contato, ela será cadastrada no Belle Software para que
você possa manter contato e tornar este lead um cliente ao fechar vendas com ele!
10.1 Nutrição de Leads: Fluxo de Automação
Você irá notar que no Belle Software há duas opções no Fluxo de Automação
que permitirão que você faça a nutrição de leads, que consiste no envio automatizado
de e-mails ou contatos para a pessoa que demonstrou interesse.

Para definir o conteúdo das mensagens a serem enviadas ao seu cliente, basta
clicar sobre a opção de e-mail ou SMS e preencher o texto a ser enviado, conforme na

imagem acima. Note que no envio de e-mails é necessário preencher o assunto do
e-mail também.
Após este processo, é importante manter um registro de todos os contatos feitos
e do relacionamento que sua empresa manteve com cada lead ou cliente. Para isso, o
Belle Software dispõe do CRM (Customer Relationship Management). Clique aqui
para ver maiores detalhes sobre como utiliza-lo!
Saiba mais como integrar o Markkit com o Belle Software:
https://ajuda.bellesoftware.com.br/knowledge-base/integracao-markkit/

11. BANCO DE IMAGENS PRISCILA PALAZZO
Licenciadas Priscila Palazzo possuem um banco de imagens e vídeos exclusivo
para criar suas campanhas, basta selecionar e utilizar as imagens, veja na imagem
abaixo:
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www.markkit.com.br
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