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O Mercado de SMS no 
Brasil

• O SMS está mais vivo do que nunca como canal de 

comunicação entre marcas e consumidores. 

• Com forte presença e consumo por aplicativos móveis e 

sites de e-commerce, para autenticação de usuários (envio de 

códigos de acesso), disparo de promoções e envio de 

notificações de status de pedidos e notificações de 

cobranças!



Com a automação por 
API da KHAL SMS, você 
pode elevar seu negocio 
ao próximo nível, deixe 
sua comunicação, 
cobranças e notificações 
no automático é tenha 
liberdade!



• Pacotes de SMS com API.

• Lojas virtuais hospedadas com e-mail corporativo. 

• Módulos de integração para lojas virtuais. 

• Consultoria Estratégia de Marketing, 

Produtos Grupo KHAL



Tipos de SMS

Short Code – 1 WAY, enviado por um numero curto, 

como característica básica do Short code, o 1 WAY significa 

basicamente apenas um canal de envio, ou seja, ele não 

aceitara uma respostas como retorno!

Long Code: Este tipo de SMS muito comum para 

empresas de publicidade tem seu nome derivado do 

formato cuja o receptor da SMS ver o número do emitente, 

sendo no formato 11 dígitos, exemplo: 11 9 5467 7556

Short Code – 2 WAY, enviado por um numero curto, 

usando 2 canais simultaneamente, ele aceita colher 

respostas, sendo estas armazenadas na CAIXA DE 

ENTRADA dentro do painel Administrativo do sistema!

Short Code – FLASH, Enviado por numero curto, o SMS 

FLASH aparecera no celular do receptor como uma 

janelinha com a informação ou conteúdo da SMS, e um 

botão de aceitar ou rejeitar!



Lojas Virtuais

Loja virtual completa com painel administrativo

Cliente com e-mail corporativo 

Acesso painel completo para gestão da loja virtual

Acesso painel CPANEL para integração – Cliente avançado

Módulos de integração:

Financeiro

Logístico

Marketing

Marketplaces

Criação de módulos e recursos sobre medidas.

Suporte humanizado

Treinamento em vídeos tutorial

Manual completo em PDF e Tutorial

Evolução continua do produto sem custo adicional ao 

cliente!



Margens de 
Lucro

Veja no próximo bloco as margens 

medias de lucros.



Loja Virtual – 25%  
Sobre hospedagem 

Recorrente

SMS Short Code 

60%

Consultoria

Negociável 

SMS Long Code 

52%

Margens de 
lucros



Simulação de 

ganhos –

Venda de SMS

As receitas KHAL SMS, são 

sempre recorrentes, pois, 

toda vez que um cliente 

efetuar uma compra, será 

diretamente na loja virtual de 

sua unidade!

LONG CODE

52% 

Recorrente

Venda 05 Pacotes de 

25.000 SMS

Valor de Venda: 

R$5.125,00

Lucro: R$2.665,00

SHORT CODE – 1 e 2 WAY

60%

Recorrente

Venda 05 Pacotes de 

25.000 SMS

Valor de Venda: 

R$9.000,00

Lucro: R$5.400,00

FLASH – CLASSE 0

33%

Recorrente

Venda 05 Pacotes de 

25.000 SMS

Valor de Venda: 

R$7.500,00

Lucro: R$2.475,00

Lucro:

10.540,00



Aspecto de cada Produto.
Aspectos de trabalhar com pacotes de SMS

Aspectos de trabalhar com lojas virtuais



PACOTES DE SMS

Consumo de SMS variável 

Margens negociáveis  por tipos de SMS

Alto Fluxo Financeiro Diário 

Baixo índice de suporte

Abertura para venda de Consultoria. 

VENDA DE LOJAS VIRTUAIS

Renda estável por Mensalidades

Baixa índice de suporte

Fluxo continuo financeiro – Caixa 

Abertura para venda de Consultoria. 

Comparar “SMS” com o “Loja Virtual”



Tipos Parcerias

Perfil de Parceiros
Licenciamento

Revenda Whitel Label

Programa de Afiliados



Licenciamento

O Licenciado: Perfil de parceiros que busca montar uma 

agencia digital em sua cidade, fornecendo aos cliente locais, 

serviços, como Loja virtual, serviços de comunicação via 

SMS e consultoria estratégica de crescimento. sobre uso da 

marca KHAL.

Benefícios: O Licenciado recebe da KHAL, sistemas 

completos:

Loja virtual completa com domínio especial

E-mail corporativo e acesso ao sistema de hospedagem

Painel de SMS com Gestor de saldos e clientes

Treinamento nas ferramentas e acesso área de parceiros

Exclusividade de atuação em sua cidade

100 mil créditos short code 1 way

Valor de Adesão: R$ 8.999,00

Parcelado em cartão ou entrada mais 2 boletos

IMPORTANTE: O Licenciado recupera 80% do valor

investido na venda do saldo disponibilizado.



Revenda Whitel
Label

A Revenda Whitel Label: Perfil de parceiros que busca 

montar uma agencia digital em sua cidade, fornecendo aos 

cliente locais, serviços, como Loja virtual, serviços de 

comunicação via SMS e consultoria estratégica de 

crescimento, sobre uso de marca próprio, inibindo assim 

que os clientes veja ou saibam da KHAL.

Benefícios: O Revendedor Whitel recebe da KHAL, 

sistemas completos:

Loja virtual completa com domínio que escolher

Painel de SMS com Gestor de saldos e clientes – sem nossa    

marca.

Treinamento nas ferramentas e acesso área de parceiros

100 mil créditos short code 1 way

Valor de Adesão: R$ 12.999,00

Parcelado em cartão ou entrada mais 2 boletos

IMPORTANTE: O Revendedor recupera parte 

significativa do valor investido na venda do saldo 

disponibilizado.



Programa de 
Afiliados

O Afiliado: Perfil de parceiros que busca Indicar produtos 

de terceiros, sem corresponsabilidade, sendo remunerado a 

cada negocio fechado por indicado.

Benefícios: O Afiliado recebe da KHAL:

Link especial dentro de nossa loja virtual para indicar

clientes, podendo acompanhar pelo painel de afiliado da loja

virtual as comissões e efetuar solicitações de saques.

Valor de Adesão: R$ 0.00

Acesso imediato após cadastrar na loja virtual.



UM: 

SMS possui alta taxa de 
retorno financeiro

DOIS:

Lojas virtuais são a 
tendências.

TRÊS:

Suporte unificado para 
clientes.

QUATRO:

Negocio escalável de 
fácil operação!

CINCO: 

Suporte humanizado é a 
tendência para negócios.

SEIS: 
Integração é o produto 

do momento!

Principais 
conclusões



Escolha seu modelo favorito de Parceria, e 

vamos iniciar:

• Escolha sua cidade

• Escolha um ótimo ponto comercial, sala 

comercial é o ideal e recomendado

• Recomendamos para inicio trabalhar com

estagiários de ensino superior vista

sinergia para o negocio!

Para ser um parceiro



• Após fechamento iremos lhe auxiliar no plano de ação para atração de clientes

• Recomendamos a mesclagem de ações de prospecção físicas com marketing digital

• Temos treinamentos completos para você operar seu negocio em curto espaço de tempo.

Plano de ação



Obrigado

SITE
www.khalsms.com.br

Whatsapp
31.9.9149-8885

E-mail
contato@khal.com.br

Telefone
31.9.9149-8885


