
Manual

Construa emails dinâmicos com campos padronizados, 

mídias sociais para compartilhamento e interação ou até per-

sonalizando o conteúdo do envio de acordo com os dados de 

seus contatos.
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Personalização
de conteúdo

Elaborar um e-mail marketing personalizado, que transmita o sentimento de 

intimidade e credibilidade, é um diferencial e um passo à frente para a cons-

trução de um relacionamento duradouro com seus contatos.

A partir deste manual, você aprenderá a customizar seus envios com os recur-

sos do Dinamize Mail. Crie emails personalizados de acordo com os dados de 

seus contatos, interações e diferentes regras de conteúdo, com isso o engaja-

mento de seus contatos e a conversão serão otimizados.

Padronizando conteúdos 

Para iniciar a padronização de conteúdos de seus envios, acesse o menu Contatos, Configurações, logo 

após, Conteúdo. 
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Links padrões são informações que são comuns em todos os seus envios. Desta forma, você já poderá dei-

xá-las previamente configuradas em sua conta.

Na criação do envio você pode clicar em “Inserir o link padrão” para incluir o link de visualização externa, link 

de descadastro, texto padrão adicional, compartilhamento social e/ou siga-me social.

Links padrões
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Caso o conteúdo do envio não esteja aparecendo corretamente, é possível configurar um link para que seu 

contato visualize o conteúdo no navegador.

Nota: Caso queira personalizar diretamente no código-fonte, a variável da visualização externa será: {{__
view}}

Link para Visualização Externa

O link de descadastro permitirá que um contato deixe de receber seus envios, sem afetar a reputação de 

seu remetente. Portanto, é altamente recomendado que ele esteja inserido em todos os seus envios.

Nota: Caso queira personalizar diretamente no código-fonte a variável do link de descadastro será: {{__op-
tout}}

Link de Descadastro
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Mídias Sociais

Padronizando o conteúdo de Mídias Sociais, você poderá incluir ícones em seus envios clicando em “Inserir 

em todos os meus envios”, ou diretamente na área do envio desejado a partir do editor de emails.

Esta opção permitirá que seus contatos compartilhem o seu envio nas mídias sociais que ele selecionar.

Os ícones podem ser personalizados com diferentes cores e fundos, assim como poderá ser definido se 

serão exibidos no início ou no final de sua mensagem.

Compartilhamento de Mídias Sociais
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Além da opção de compartilhamento do seu envio nas redes sociais do contato que estiver recebendo 

sua mensagem, a outra opção disponível é de siga-nos nas mídias sociais. Esta opção irá inserir ícones 

de acesso direto às redes sociais de sua empresa.

Você pode criar um conteúdo padrão, para ser adicionado de forma automática em seus envios, ou ser 

inserido através do botão Texto Padrão Adicional, dos Links Padrões.

Siga-nos nas Mídias Sociais

Texto Padrão
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Uma forma de deixar seu envio mais atrativo, é adicionando diferentes emojis.

Pelo Editor Drag and Drop, na edição da mensagem, você pode adicionar tanto no assunto do seu envio, 

quanto no nome do remetente ou conteúdo.

Para adicionar no assunto ou nome do remetente, basta clicar no ícone de Campos da lista e emojis e 

escolher o emoji desejado.

Emojis
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Assim como pode adicionar os emojis pelo Editor em branco (com código fonte).

Basta clicar no ícone do Emoji.

Campos Personalizados

Campos personalizados ajudam a deixar seus envios mais pessoais para seus contatos. Cada um dos cam-

pos de sua base de contatos pode ser adicionado, dessa forma, você poderá exibir o nome da pessoa no 

assunto ou até mesmo personalizar um link para cada um dos seus contatos.

Porém, para que as mensagens sejam individualizadas de forma precisa e eficaz, são necessárias informa-

ções sobre seus contatos.

Este é o grande diferencial: quanto mais informações dos seus contatos você possuir, mais personalizadas e 

direcionadas serão suas mensagens.
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Após, selecione o campo que deseja inserir. Será incluído uma variável de nosso sistema, 

mas ao realizar o envio, cada contato terá esta variável substituído de acordo com o seu 

cadastro.

Para a personalização no Assunto do seu envio, basta clicar sobre o ícone “Campos da lista e 

emojis”.



11Personalização de conteúdo

Também é possível inserir um campo personalizado diretamente no corpo da sua mensagem. Para isso, 

basta selecionar Campos do contato e clicar sobre o campo desejado.
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Regras de Conteúdo

Um único envio mostrando produtos em promoção do estado de São Paulo para contatos daquela região, e 

para contatos do Rio de Janeiro, produtos em promoção de seu estado.

Ou ainda, o seu email pode exibir produtos mais indicados para homens ou para mulheres, de acordo com 

o sexo do destinatário.

Isso é possível através do recurso Regras de Conteúdo, no qual podem ser configuradas diversas condições 

a partir das informações de seus contatos, personalizando o assunto, textos, links e até imagens.

Para criar uma Regra de conteúdo em sua conta, acesse o menu Contatos, Configurações e então, na aba 

Principal terá a opção Regras de conteúdo.

Ao adicionar uma nova regra, será necessário definir as condições que deseja aplicar. Neste exemplo abaixo, 

criamos uma regra de conteúdo a partir do Sexo do contato. Ou seja, quando o contato possuir o sexo igual a 

F, a regra de conteúdo será substituída por “Prezada”, caso seja M, será exibido “Prezado”. E ainda, caso não 

tenha nenhuma informação do sexo do contato, será exibido o Valor padrão “Prezado(a)”.
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Para inserir a variável diretamente no corpo da mensagem, localize o campo Regra de conteúdo no editor 

de emails, então insira-a no local do envio desejado.
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Além da personalização por texto, você pode personalizar imagens do seu envio a partir da regra de conte-

údo.

Neste exemplo, criamos uma regra com uma imagem diferente para cada Estado. Desta forma, de acordo 

com o Estado no cadastro do contato, ele receberá a imagem com a localização de nossa filial mais próxima. 

E ainda, caso não possua a informação de seu estado no cadastro, a imagem exibida será de todas as nossas 

filiais.
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Já no envio, você deverá substituir o local onde seria inserido o link de sua imagem pela variável da sua regra 

de conteúdo, conforme imagem abaixo.



Toda personalização do conteúdo definido em Campos personali-

zados e/ou Regra de conteúdo acontece no processo final de envio. 

Portanto é importante que verifique se os dados de seus contatos 

foram adicionados corretamente em sua lista para a substituição dos 

valores ser feita de forma eficaz.
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