
Envios

PagesLanding

O módulo de landing pages permite a criação de páginas para 

captação de novos contatos, totalmente integrado à sua lista de 

contatos. Desta forma, é possível captar novos contatos através 

de diferentes estratégias de marketing e relacioná-las direta-

mente à suas ações de email marketing.
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Neste tutorial você vai saber um pouco mais sobre as diversas funcionalidades que estão disponí-

veis na criação de landing pages a partir do nosso editor de estilo Drag and Drop.

Para iniciar a criação de landing pages acesse o menu Envios, logo após Landing Pages.

Landing pages
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Configurações

Ao criar uma nova Landing Page você precisa realizar algumas configurações an-

tes de colocá-la no ar.
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É necessário adicionar um título à sua página. Este título também será o que aparecerá no navegador de 

seu contato.

Título

A data de término é onde você define uma data de expiração para sua landing page. A página não ficará mais 

disponível no link gerado após a sua data de término.

Importante: Toda página publicada precisa de uma data de término. Ainda antes desta data será possível 

adiar ou antecipar sua expiração. Após a data definida, não será mais possível reativar sua landing page com 

o mesmo link.

Data de término
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Personalizar URL com domínio próprio

Para utilizar um prefixo e domínio personalizado em suas Landing Pages você precisa incluir uma entrada 

do tipo CNAME no painel de hospedagem de seu domínio. Sendo a entrada, o prefixo e o apontamento 

para lp.dnzdns.com.

Exemplo: ebook.meudominio.com

Neste exemplo, o “ebook” será o prefixo utilizado na criação da entrada CNAME em sua hospedagem.

Após cadastrado do prefixo desejado, você poderá 

optar por personalizar o link de sua landing page.
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Para iniciar a criação de sua landing page é necessário selecionar um modelo que melhor se adapte à 

sua necessidade. Ele será base para a criação de sua página, podendo ser totalmente editado no passo 

seguinte. 

Modelos de landing page
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O elemento de texto consiste em permitir qualquer edição que será feita em texto, podendo realizar edi-

ções como a fonte e cor da letra desejada, a cor de fundo, seu tamanho, fazer a inserção de emoticons de 

expressões, edições de alinhamento, tanto quanto poderá inserir links em partes específicas, entre outras 

opções.

A partir das configurações você poderá definir a 

cor de fundo do seu bloco de texto, a imagem de 

fundo, tamanho, cor e arredondamento da bor-

da, espaço superior, espaço inferior e o nome da 

âncora.

Texto

Campos de configuração de texto
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Imagem(s)

O bloco de imagem permite que você adicione uma ou mais imagens ao seu envio. Você pode realizar o 

upload de suas imagens em nossa Galeria de Imagens ou inserir a partir de uma URL.
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Você pode criar um bloco com a imagem e texto. 

Nele, é possível personalizar uma cor de fundo única 

para o bloco inteiro de imagem e texto.

Ao escolher Imagem texto à esquerda você terá 

como resultado um bloco com a estrutura do íco-

ne acima. O alinhamento padrão do texto é à es-

querda, porém você poderá alterar conforme a 

sua necessidade.

Ao escolher Imagem texto à direita você terá 

como resultado um bloco com a estrutura do 

ícone acima. O alinhamento padrão do texto é à 

esquerda, porém você poderá alterar conforme a 

sua necessidade.

Imagem texto

Imagem texto à direitaImagem texto à esquerda

Textos ao lado da imagem
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Vídeo

O bloco de vídeo permite que você adicione um vídeo a partir de uma URL da WEB.

Com um duplo clique sobre o formulário e clicando em configurar formulário de cadastro você pode editar 

seu formulário.

Adicionar um título ao formulário

Selecionar os campos que deseja visualizar na Landing Page. Obs.: estes campos precisam já estar criados na sua 

conta do Dinamize Mail

Formulário de cadastro
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Você pode selecionar o(s) marcador(es) que deseja que os contatos que entrarem pela Landing Page rece-

bam ao se cadastrar na mesma. Bem como remover um marcador caso necessário.

Double opt-in é opção de confirmação de ca-

dastro que seu usuário terá assim que enviar 

as informações pelo formulário da Landing 

Page. É muito importante que esteja habilitado 

para evitar que entrem na base contatos com 

e-mails inválidos, pois só entrarão aqueles que 

confirmarem o cadastro.

Mensagem de confirmação é a mensagem que 

seu contato visualizará quando preencher a 

Landing Page e clicar no botão de enviar. Pode 

ser uma mensagem de texto que você digita. 

Ou uma URL que redirecione a tela para uma 

página customizada em seu site, por exemplo.
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No item 6 você seleciona o que ocorrerá com o contato quando ele se inscrever pela Landing Page.

No item 6 você seleciona o que ocor-

rerá com o contato quando ele se ins-

crever pela Landing Page.

Esta opção consiste em mandar os dados coletados 

pela Landing Page para um segundo local, exemplo, 

um CRM próprio do cliente.
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O divisor funciona como uma quebra visual do conteúdo proposto na peça de 

email. Quando você perceber que o layout está ficando pesado e o conteúdo 

não tem uma relação direta com o assunto principal, provavelmente será um 

bom momento para usar o divisor. A linha horizontal pode ser usada para sepa-

rar os blocos e conteúdos, ela dá à peça um senso de organização e melhora a 

estética do seu email.

Escolha a cor, tamanho e espaçamento do 

divisor em suas configurações.

Divisor
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O botão é o recurso utilizado para redirecionar a um site ou uma página para 

download de documentos. Também chamado de CTA (Call to action - chama-

da para ação), é utilizado para induzir o contato a clicar para conhecer o site, 

comprar um produto, confirmar presença em um evento, solicitar orçamen-

to, entre outras ações.

Botão

Exemplo dos botões
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Integre suas redes sociais ao seu conteúdo. É possível optar por “Siga-nos”, 

“Compartilhamentos” ou “Plugins sociais do Facebook”: O “Siga-nos” tem como 

objetivo levar o contato à sua página na mídia; já o “Compartilhamentos” serve 

para as pessoas compartilharem o conteúdo que receberam com seus amigos. 

Insira os ícones desejados e faça as configurações desejadas.

Redes Sociais
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Os plugins permitem integração com as redes 

sociais diretamente em suas Landing Pages.
Plugins 

Inserindo uma URL de página você pode inserir comentários na página, bem 

como visualizar os comentário. Podendo também, selecionar o números de co-

mentários que deseja mostrar na sua Landing Page.

Comentar
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Clicando em “enviar” o seu contato poderá enviar o link 

da Landing Page para algum amigo no Facebook.

Pode ser selecionada uma página para ser mostrada na sua Landing Page, sendo 

assim, será mostrado o conteúdo de publicações de uma página que você defi-

nir. Assim como, poderá configurar da forma que preferir, através das caixas de 

seleção.

Página

Enviar



19Manual de Landing Pages

Quando o seu contato clicar em compartilhar, ele poderá compartilhar em seu 

perfil a página que você indicar na aba conteúdo em “URL da página”.

Você também pode editar o visual do botão nas opção abaixo.

Compartilhar
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Você também pode adicionar um botão de curtir ou reco-

mendar uma página, ambos estão presentes no mesmo blo-

co, apenas sendo necessário selecionar a ação.

Curtir/Recomendar

Com o botão curtir o seu contato 

curtirá a página que você infor-

mou em “URL da página”

Com o botão recomendar, o seu contato recomendará a página ou publicação 

que você selecionou na URL.

Ambos os botões tem o mesmo sentido, no entanto há uma diferença no conceito de cada um. 

“Curtir” significa que seu contato gosta da página. Já o “Recomendar” significa que seu contato 

apenas recomenda a página ou publicação.
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Nesta opção do bloco de redes sociais, você pode mostrar um 

post realizado a partir da URL da página da postagem, podendo 

ou não, mostrar o texto da publicação.

Post realizado
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Através desta opção você pode mostrar um comentário es-

pecífico de sua página na Landing Page.Comentário realizado

Para obter a URL você pode clicar na data do comentário que 

a URL do comentário será a URL da página.
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Adicione informações adicionais re-

lacionadas a sua peça e/ou sua em-

presa. Você pode alterar o tamanho, 

tipo e estilo da fonte. Incluir links, 

tabulações, listas e até tabelas. Ex-

plore as opções de formatação para 

deixar seu texto ainda mais atrativo. 

Também é no rodapé padrão que se 

encontra o link para descadastro.

Em Configurações você pode adi-

cionar uma borda colorida e con-

trolar o fundo da área do texto.

Rodapé
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No estilo você definirá a estrutura de sua landing 

page. Ao escolher um modelo de landing page, você 

pode alterar, remover ou adicionar novos blocos 

para deixá-la com o layout desejado.

Estilo

Em editar é possível alterar o nome ou deletar um 

bloco.

Para reordenar os blocos ou adicionar novos, bas-

ta clicar nos botões que se encontram embaixo à 

esquerda.
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Após as etapas anteriores concluídas, você pode realizar o preview de sua landing page no desktop ou 

mobile.
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Documento

Na guia de documentos você pode inserir algumas opções em background de sua Landing Page e também 

editar o título dela, caso queira  que o título da página seja diferente do título que informou na etapa de 

criação.

Título: no título você pode customizar o título da página que 

aparecerá no navegador de seu usuário.

Idioma: selecione neste campo o idioma que você deseja 

identificar sua página nos mecanismos.

Google Analytics: Colocando sua ID referente ao Google 

Analytics, você poderá enviar para seu painel as métricas de 

acesso a sua Landing Page.

Facebook Pixel: Neste campo você poderá inserir sua ID do 

Facebook Pixel, assim poderá verificar seu público através da 

sua Landing Page.

Google Fonts: Neste campo você poderá selecionar uma fon-

te personalizada para sua Landing Page que esteja disponível 

no Google Fonts.

Descrição: é a Meta Description que geralmente define a 

descrição exibida nos resultados do Google. Descreva o con-

teúdo da página de uma forma a estimular o interesse das 

pessoas em conhecer mais sobre o conteúdo da página, para 

aumentar a visitação do seu site. 

Palavras-chave: É a Meta Keyword, que auxilia os mecanis-

mos de busca da WEB em localizar sua página.

Essas palavras-chave devem se referir ao conteúdo de sua 

Landing Page, e ajudarão nas buscas.
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