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Como se apresentar formalmente por email

Quem nunca começa a elaborar um e-mail e pára ali na janela vazia? Ainda mais quando a situação requer um nível mais alto de atenção, como escrever um e-mail oficial para um cliente, por exemplo. Nós entendemos. É comum ter níveis de texto e formulário inseguros aplicados na conversa. Na
verdade, é muito importante levar essas duas questões a sério. O e-mail continua sendo uma relação importante para atender os consumidores. Mas também há outros pontos a considerar para escrever a mensagem perfeita. Então decidimos simplificá-los para você com este guia interativo. Tem!
Neste texto, vamos passar por todas as etapas que você precisa saber para criar um e-mail oficial. E no final desta jornada, você terá um padrão infalível guardado em seu rascunho. Vamos começar? A importância do e-mail no serviço Quantos tópicos são relacionamentos com os consumidores, você
deve estar preparado para atendê-lo em todos os pontos de contato. Inclusive, é claro, através de e-mail comercial. Afinal, este é um dos canais de comunicação mais populares entre empresas e seus clientes, fornecedores e colaboradores. O mais importante deles é a oportunidade de se inscrever no
serviço e evitar possíveis desentendimentos durante as negociações. Além disso, é uma forma de interação real (alguém lá ainda vai aos Correios para enviar correio?) e é menos caro (olá, empresas de telefonia). No entanto, considerando que o e-mail é uma ferramenta básica para os hábitos de toda
a organização, é necessário torná-lo um aliado e não um inimigo da produtividade. Existem técnicas que facilitam seu processo de escrita, economizando tempo e energia para se concentrar nas tarefas mais estratégicas. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos aprender sobre os diferentes
propósitos que um e-mail corporativo pode ter. Deses selecione o tipo de e-mail Não use saber como escrever um e-mail oficial para um cliente se você não especificou uma razão para essa abordagem. A propósito do e-mail também determinará a extensão de sua aparência. Então aqui estão alguns
tipos de e-mails que você provavelmente enviará enquanto estiver trabalhando. Um e-mail pode mostrar aos clientes que demonstram interesse em seu produto ou serviço? Este e-mail serve para mostrar a marca, expondo as soluções e benefícios que ela traz. Essa abordagem inicial é de grande
importância porque pode ser responsável pela primeira impressão que o público terá da empresa. Portanto, é hora de se expressar, apresentar a empresa e propor o próximo passo interativo. E-mail de acompanhamento Agora que você fez seu primeiro contato com um cliente, ele serve como um
lembrete para você do seu negócio. Além disso, também incentiva os consumidores a seguir em frente em sua jornada de compras! De acordo com resultados digitais: Estudos estimam que conversar 6 vezes mais potencial pode aumentar suas chances de você convertido em vendas de cerca de 90%.
Então por que não? Basta ter cuidado, antes de iniciar o monitoramento, para manter a frequência de controle e não ser incomodado nesta abordagem. Feche o e-mail Você está prestes a fechar a compra e este e-mail foi projetado para concluir a transação. É hora de ser convencido e elogiar todos os
privilégios peri que os clientes ganharão comprando seu produto ou serviço. Também é hora de ser útil e oferecer ajuda se houver perguntas. Solicite à sua equipe de atendimento ao cliente que complete um e-mail com todos os dados necessários, como quantidade, detalhes, condições de pagamento
e tempo de entrega. E-mails de lembrança Além dos e-mails de acompanhamento, este e-mail pode ser enviado em dois casos: quando você planeja fazer um upsell, cross-sell ou reter usuários que compraram de você, ou quando você quer se reconectar com um consumidor desaparecido. Em ambos
os casos, é importante ter um CRM atualizado para oferecer um atendimento mais personalizado e assertivo. Aproveite esse contato para determinar se clientes com novas necessidades podem transformar oportunidades para o seu negócio. Como escrever um e-mail oficial para um cliente Além dos
quatro principais tipos de e-mails que acabamos de ver, existem alguns modelos usados para outros fins. No entanto, independentemente da jornada do cliente, todos eles precisam de certas diretrizes quando se trata de uma abordagem mais formal. Então é hora de você sujar as mãos! No entanto,
você pode ter certeza de que vamos passar por todas as etapas de como escrever um e-mail oficial para um cliente juntos. Para começar, abra seu e-mail. : O endereço de e-mail ideal e endereço de e-mail no universo corporativo muitas vezes se parece com isso: seunome@suaempresa.com.br.
Isso deixou claro uma seriedade no atendimento ao cliente. Nunca use um endereço pessoal, como aqueles clássicos do bate-papo de relacionamento, para enviar e-mails profissionais. Além de prejudicar a imagem da empresa, você pode se tornar uma piada entre seus consumidores. Para



assinaturas, a dica é deixar um modelo padrão configurado. Pode conter seu nome, função, telefone direto e logotipo da empresa. Assim que fizer isso, vá para o próximo passo. Segundo passo: Subje agora, em sua caixa de entrada, abra uma nova mensagem. Observe que assim que o destinatário, o
próximo campo a ser preenchido é o assunto. Muitas pessoas não apreciam esse espaço, mas sabem que é possível determinar se devemos ou não ler e-mails. Portanto, é essencial levar em conta: O objeto deve despertar curiosidade e abrir o e-mail; Eles devem ser curtos (entre 50 e 60 caracteres)
e alvo; Eles não devem usar todas as letras maiúsculas, nem muitos anclips, para evitar que os e-mails sejam considerados spam; Eles não devem conter termos relacionados a 'dinheiro', 'grátis' ou 'oferta' ou frases como 'comprar – também para evitar spam. Terceiro passo: Linguagem É onde a
maioria das pessoas acha mais difícil. Afinal, o tipo de linguagem dependerá da realidade de cada negócio e do nível de forma que pode estar relacionado a quem está recebendo a mensagem. Uma dica que nunca falha é ter censura: ser íntimo, mas não exagerar com um vocabulário muito sério. Você
deve iniciar um diálogo com o termo Querido (nome do cliente), que é uma maneira elegante de mostrar respeito em um e-mail oficial. E, ao mesmo tempo, você pode manter um tom simpático para o resto do discurso com um bom dia terno. Uma regra clássica é abordar as pessoas de acordo com sua
posição. Exemplos: Dr (a),, Diretor (a) ou Sr (a). Responsável. Mas de acordo com esta regra não significa ficar preso com clichês tão famosos que eu venho aqui. Coloque-se no lugar das pessoas que receberão o e-mail e tente escrever da maneira mais agradável possível. Passo quatro: Conteúdo
Quando falamos de conteúdo de e-mail, menos. Isso porque na mania diária, ninguém quer perder tempo lendo textos muito longos, certo? Seja conciso e chegar ao ponto. De acordo com o HubSpot, 80,8% dos usuários afirmam abrir seus e-mails em dispositivos móveis. São outras razões para criar
uma mensagem objetiva! Se as pessoas pularam e-mails estendidos em um computador, imagine em uma tela menor onde a leitura é diagonal (ou seja, para procurar as palavras mais relevantes). Um texto que é muito longo pode reduzir os esforços da sua equipe de suporte para atrair a atenção do
consumidor. Em seguida, deixe a descrição mais detalhada do produto ou serviço no segundo momento. Use o negrito para destacar tópicos-chave e organizar diferentes temas em parágrafos separados. Passo cinco: Adeus Há várias maneiras de dizer adeus em um e-mail oficial. Aproveite que você
está com seu rascunho aberto e copie essas sugestões para escolher o mais adequado para cada situação: Qualquer pergunta, Estou disposto estou ansioso por sua respostaT cuidadosamente / CarefulCordiallyGrateful (a) Já que deixei meu agradecimento Obrigado pela atenção de VocêCom os
melhores interessesCom grande consideraçãoCom uma grande revisão sexta-feira passo: considere Um dos passos mais importantes para a tarefa de como escrever um e-mail oficial para um cliente é rever o texto com deslizes escritos que reduzem a confiabilidade da marca passando por um
sentimento desleixado. E por mais que você tenha um bom conhecimento da língua portuguesa, ninguém é livre para cometer erros ortográficos. Por essa razão, revise toda a mensagem, desde o conteúdo até o nome do destinatário - pelo menos duas vezes. Considere também se você entrou no
apêndice conforme necessário. E, olha, a boa notícia é que hoje temos muitas ferramentas de revisão à nossa própria vontade (como o próprio Word ou o Google Docs). No entanto, se você ainda tem alguma gramática ou perguntas ortográficas, não hesite em perguntar ou tentar resolvê-lo no Antes de
clicar em enviar Vamos até o final do desafio como escrever um e-mail oficial para um cliente. Isso significa que você sempre terá um bom exemplo salvo em seu rascunho. Mas antes de enviar seu e-mail, certifique-se de que sua empresa estará preparada para atender às necessidades consequentes.
Para isso, recomendamos outras leituras: Conheça as vantagens do treinamento de atendimento ao cliente para o seu negócio Como criar um portfólio de serviços eficaz para o seu negócio? Top 8 razões para o mau atendimento ao cliente e como evitá-los
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