Prezado Cliente:
Leia e siga as condições listadas cuidadosamente antes de enviar a campanha.
1) Digite o código do país antes de cada número de celular.
2) Copiar e colar um número por linha.
3) Sem o código do país em relação ao número WA do país de destino, a mensagem detectará
automaticamente a entrega de nosso sistema.
4) Máximo de 70.000 números de upload em uma única campanha.
5) Não carregue a mesma campanha várias vezes, isso significa que você enviou spam.
6) Vcart funcionando somente acima dos 10.000 Números, mas não damos garantia pois
problema de bloqueio de canal.
7) Dependendo do tamanho do upload da campanha, ele pode ficar completo em alguns minutos
ou em poucas horas.
8) Para verificar o status da campanha, vá para "Relatórios Whatsapp"
9) Aguarde 30 segundos após clicar no botão ENVIAR para carregar a página final de resumo da
campanha. Se o relatório de resumo da campanha não for carregado completamente, a
campanha será descartada automaticamente. Portanto, aguarde 30 segundos antes de fechar a
página da web ou enviar a próxima campanha.
Base de Números de telefonia
A Telekall Infoservices provê a listagem dos números whatsapp filtrado das localidades
selecionadas para a realização do disparo. Listagem poderá ser segmentada conforme demanda
geográfica solicitada pelo cliente.
Pagamento
Pela execução da prestação do serviço, TELEKALL INFOSERVICES receberá o valor conforme
pacote escolhido pelo cliente, na modalidade PRÉ-PAGO, que se que se caracteriza pela
aquisição e pagamento de créditos correspondente a quantidade de disparo contratado.
Conforme valores estabelecido no site Telekall.com.
No mais, agradeço a oportunidade de realizar mais um trabalho. Solicite o contrato de serviço. O
mesmo será enviado para análise e ajustado conforme diretrizes acordadas.
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