Comparação de funcionalidades e limites para cada plano (
www.rdstation.com.br/precos
)

Limite de disparos de emails por mês
Número de usuários com acesso ao sistema
Painel de palavraschave
Monitoramento da marca e produtos nas redes sociais

Basic

Pro

Enterprise

5x o limite de Contatos

7.5x o limite de Contatos

20x o limite de Contatos

7

15

ilimitado

até 100 keywords

até 200 keywords

até 500 keywords

até 15 termos

até 25 termos

até 60 termos

Via email

Via email

Via email e Skype

Dashboard de funil de vendas
Métricas de crescimento da base nas redes sociais
Agendamento de publicações nas redes sociais
Emails com alertas de menções e novos seguidores
Gráfico de evolução de ranking orgânico das
palavraschave
Relatórios para SEO de páginas
Criador e gestor de Landing Pages com conversão
Diferentes templates para Landing Pages
Funil de conversão de Landing Pages
Emails com informações de conversão dos Leads
Segmentação e classificação dos contatos
Listas dinâmicas e estáticas dos contatos
Criador e gestor de campanhas de Email Marketing
Dados de desempenho de campanhas de Email
Marketing
CRM para gestão de informações dos contatos
Histórico de conversões de Leads com fonte de tráfego
Análise de Visitas, Conversões e Leads por fonte de
tráfego
Desempenho das páginas mais visitadas
Relatórios de desempenho por email diário e semanal
API para integrações externas
Suporte
Integração com sistemas de email externos



Integração com softwares externos (CRM, EAD, etc)



Automação de Marketing/Nutrição de Leads



Levantamento de perfis dos Leads nas redes sociais



Lead Scoring





Marketing BI





Tempo de armazenamento do histórico de visitas e
quantidade de eventos do Lead Tracking armazenados
por mês



12 meses de histórico

30 meses de histórico



25x o limite de Contatos

75x o limite de Contatos

Taxa aplicável

Taxa aplicável

Taxa aplicável

Hospedagem de blog em Wordpress e customização
de layout com tema RD

* Limite não acumulativo. Maiores limites de disparos de email marketing podem ser contratados à parte.
Conheça nossos pacotes de Consultoria Especializada: www.rdstation.com.br/consultoria
RD Station – Software de Marketing Digital – 
http://www.rdstation.com.br

