
Casos de uso E-goi 

Caso de uso: Campanha de 
Sorteio para Geração de Leads  



Quem já pensou em fazer sorteios para atração de leads? Todo mundo, com certeza!

Os Sorteios sem dúvida são uma ótima opção para geração de leads, além de gerar novas vendas 

quando são bem planeados. Mas em certas ocasiões acaba por gerar mais trabalho, quando várias 

ferramentas têm que ser utilizadas.

A opção Sortear do E-goi traz a possibilidade de otimizar esse processo para os seus clientes de 

forma prática sem usar outras ferramentas externas, deste modo centraliza toda a execução da 

estratégia de marketing dentro da plataforma, de modo a alcançar resultados que depois vão ser 

facilmente medidos e apresentados para os clientes.

Introdução



1. Geração de leads

2. Mais tráfego

3. Clientes fidelizados

4. Engajamento

5. Promoção da marca

6. Gerar mais vendas a curto prazo

7. Liquidar stock

8. Lançamento de uma nova coleção 

9. Movimentar a loja em épocas de pouco movimento

10. Vender mais em datas comemorativas, etc...

Vantagens de fazer sorteios 



Como fazer no E-goi?
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Criar uma Landing Page.

Explicação e vídeo aqui.

PASSO 1

https://helpdesk.e-goi.com/804357-Tenho-website-Como-colocar-formul%C3%A1rio-E-goi


Configurar a mensagem de agradecimento.

Pode ser feito no próprio formulário em “Opções” ao 

configurar a mensagem de agradecimento tal como 

indica este artigo ou através do envio automático de 

e-mail.

PASSO 2

https://helpdesk.e-goi.com/330407-Personalizar-double-opt-in-de-formul%C3%A1rios


* Outra opção é o fazer através dos Autobots, 

configurando uma mensagem de e-mail para ser 

enviada logo a seguir a uma inscrição (cadastro) num 

formulário específico.
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https://helpdesk.e-goi.com/048589-Que-triggers-posso-usar-com-Autobots-e-o-que-posso-fazer-com-eles


Criar SMART SMS para divulgação 

do sorteio.

Explicação e vídeo aqui.

PASSO 3

https://helpdesk.e-goi.com/848007-Criar-Smart-SMS


Além de divulgação para a própria base  de contatos 

é importante utilizar outros meios  para fazer a 

divulgação do sorteio para captação de leads:

● No site

● Link para compartilhar

● Código QR

● Goimeup

● Redes sociais

● Pop-up

PASSO 4

https://helpdesk.e-goi.com/268766-Publicar-formul%C3%A1rio-que-op%C3%A7%C3%B5es-tenho


Realizar o Sorteio dentro da própria conta. 

Esse processo é feito dentro da própria lista 

de contatos  como explica no artigo.

PASSO 5

https://helpdesk.e-goi.com/065930-Fazer-sorteio


Criar autobot para enviar  

e-mail ao vencedor.

PASSO 6

https://helpdesk.e-goi.com/508311-Criar-auto-responder-Autobot


Você já implementou uma campanha de sorteio 
no E-goi?

Compartilhe conosco seus resultados!

partner@e-goi.com


