
COMO APROVEITO WHATSAPP BUSINESS NO NEGOCIO? MELLORAR O MEU SERVIZO AOS CLIENTES
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DIFERENZAS DE WHATSAPP

CARACTERÍSTICA WHATSAPP MESSENGER WHATSAPP BUSINESS*

Nº perfís conectados 1 2

Tipo de perfil Persoal Empresa

Chat en páxina web Si Si

Mensaxes predeterminadas Non Si

Controlar proceso de venda Non Si

Gratuíto Si Si

*WhatsApp Business API está pensado para grandes empresas e WhatsApp Business para pequenos negocios. Inclúe:

- Automatizacións de mensaxes

- Xestión de tickets

- Gran número de perfís conectados

- Integración con terceiros

- Notificación de carriño abandonado



A TER EN CONTA

• Un mesmo número de teléfono non pode ter os dous tipos de WhatsApp

• Poden ter conta de WhatsApp Business os teléfonos fixos

CUSTO

• Gratuíto

• Integración con terceiros de pago

FERRAMENTAS

• Catálogo de produtos e servizo

• Crear mensaxes de respostas rápidas

• Organizar contactos e clasificalos por etiquetas (etapa de compra)

• Integración coa páxina de Facebook

• Integración coa conta publicitaria de Meta

POSIBILIDADES DE WHATSAPP BUSINESS



INSTALACIÓN E CONFIGURACIÓN
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PASOS

1. Apple Store ou Google Play

2. Revisión de condicións de servizo

3. Rexistro

4. Autorización de acceso aos teus contactos e fotos

5. Crear unha conta

6. Creación de perfil de empresa en Explorar > Perfil de empresa

A TER EN CONTA

• Non perderás os chats de WhatsApp Messenger á hora de pasalo 

a unha conta Business.

• Non é posible volver pasar a información de WhatsApp Business 

a WhatsApp Messenger. Non momento de cambiar, perderás 

chats e arquivos multimedia creados mentres usabas a conta 

Business.

• A verificación de negocios (insignia verde) só pode obterse con 

WhatsApp Business API.

INSTALACIÓN E CONFIGURACIÓN DE WHATSAPP BUSINESS



COMPLETAR PERFIL

• Imaxe de perfil

• Nome

• Subtítulo

• Enderezo da empresa

• Categoría da empresa

• Descrición

• Horario comercial

TIPS

• Elixir ben o nome da empresa: non se 

poderá cambiar a futuro

• O horario comercial dará a opción de enviar 

mensaxes fóra del

INSTALACIÓN E CONFIGURACIÓN DE WHATSAPP BUSINESS



AXUSTES DE EMPRESA

• Perfil

• Catálogo

• Estatísticas de:
✓ Mensaxes enviadas

✓ Mensaxes entregadas

✓ Mensaxes lidas

✓ Mensaxes recibidas

• Ligazón directa
✓ Integración coa páxina web

✓ Posibilidade de publicar en redes sociais

• Contas vinculadas (Meta)

• Mensaxe de ausencia

• Mensaxe de benvida

• Respostas rápidas

INSTALACIÓN E CONFIGURACIÓN DE WHATSAPP BUSINESS
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ATALLOS NO FORMATO DE MENSAXES

MENSAXES E RESPOSTAS RÁPIDAS

TIPO DE TEXTO COMO POÑELO COMO SE VE

Cursiva _texto_ texto

Grosa *texto* texto

Tachado
Windows: Alt gr+4 Alt+126
Mac: Alt+Ñ

~texto~ texto

Monoespaciado ```texto```

Tamén podemos seleccionar o texto en Android e iPhone:
- Seleccionar o texto que estás a ingresar e, no campo de texto, elixir     . Aí poderemos elixir entre portapapeis, 
compartir, cursiva, grosa, tachado, etc.



MENSAXES DE BENVIDA

MENSAXES E RESPOSTAS RÁPIDAS

• Acceder a ferramentas

• Pulsar mensaxe de benvida

• Activalo

• Recomendación só a novos 

contactos



MENSAXES E RESPOSTAS RÁPIDAS

MENSAXES DE BENVIDA

1. Mensaxes de saúdo universais
-ℹ️Unha liña co nome do teu negocio e unha descrición do mesmo.

-❓Unha pregunta ao teu cliente sobre se necesita axuda dalgún especialista da túa empresa.

-🛒 Unha ligazón á túa tenda ou produto que o cliente pode consultar mentres os teus managers non están dispoñibles.

-🛍️ Unha ligazón ao apartado coas preguntas frecuentes sobre o teu produto.

Dámoste a benvida a [nombre empresa]. Grazas por contactarnos! Se queres, axendamos unha reunión co noso especialista. Tamén podes visitarnos no noso blog [ligazón] 

onde reunimos información de valor sobre [información]. Se tes algunha dúbida, podes consultar a nosa sección de preguntas frecuentes en [ligazón]

2. Mensaxes con datos sobre a empresa
Se á túa empresa convenlle máis que os clientes falen en directo cos executivos, podes indicar na mensaxe de benvida cando poden facelo ou podes canalizar aos 

clientes tanto á túa páxina web como a outro medio polo cal poidan comunicarse contigo. Se queres indicar na mensaxe os horarios laborais da túa empresa, podes 

usar outra opción de mensaxes automáticas que ofrece WhatsApp Business, chamada “Mensaxe de ausencia”.

Ola! Semella que queres escribirnos, pero atenderémoste moito mellor se nos permites chamarte nas próximas dúas horas. Prefires unha chamada por aquí ou por teléfono?

3. Mensaxes sobre situacións problemáticas
O obxectivo da comunicación co cliente é a súa lealdade. A veces, ser sincero e non ocultar os problemas pode funcionar aínda mellor que as comunicacións impecables.

Ola! Queremos ser sinceros contigo: estamos a sufrir un problema técnico no noso sistema e non podemos responderte agora. Estamos a facer todo o posible para solucionalo. 

Responderémoste o antes posible. 🙏



MENSAXES E RESPOSTAS RÁPIDAS

MENSAXES DE BENVIDA

4. Mensaxes para fidelizar clientes
Para clientes que non amosen actividade dende hai tempo, ofrecendo algunha promoción

Grazas por escoller o noso servizo! Sabemos que hai moita competencia e queremos agradecer aos novos clientes con **descontos dun 15% extra**. Non dubides en usar este 

código de promoción á hora de finalizar a túa compra: **ONJDIU**

Ola! Fai tempo que non nos escribes. Alegraríanos moito que volvas visitar a nosa tenda. Regalámosche un desconto, aplícao aquí [ligazón]

5. Mensaxes para ganar novos leads
Podemos colleitar novos datos de posibles clientes e incrementar a posibilidade de converter os usuarios en leads.

Ola! Queres obter máis información sobre nós? Deixa o teu nome e correo electrónico e enviarémosche a nosa presentación e tarifas.



MENSAXES DE AUSENCIA

MENSAXES E RESPOSTAS RÁPIDAS

Acceder a ferramentas Cambiar estado Establecer propiedades Establecer destinatarios



12 MENSAXES DE AUSENCIA

MENSAXES E RESPOSTAS RÁPIDAS

1. Mensaxe de ausencia para notificar ao cliente que recibiches a súa mensaxe e recibirá unha resposta máis tarde
Grazas por comunicarte con [Nome de empresa]. Recibimos exitosamente a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo en breve. Grazas pola túa paciencia.

2. Mensaxe de ausencia para responder a consultas solicitadas fóra do horario laboral ou de atención
Ola, grazas por comunicarte con [Nome de empresa]. O noso horario de atención é [Horario], polo que neste momento non podemos atenderte, pero en canto retomemos 

o noso servizo atenderemos a túa solicitude. Grazas pola túa comprensión.

3. Mensaxe de ausencia para buscar unha solución á solicitude do cliente
Para [Nome de empresa] es moi importante. Neste momento o noso persoal de atención atópase atendendo a túa solicitude e recibirás unha resposta nun lapso 

aproximado de [Tempo previsto]. Agradecemos a túa paciencia.

4. Mensaxe de ausencia para informar de servizo non dispoñible
Estimado cliente, lamentamos informarte que neste momento o noso servizo non está dispoñible por cuestións de mantemento. Estaremos a retomar a nosa 

comunicación por esta canle o [Data de regreso]. Mentres tanto, podémoste atender por correo electrónico na seguinte dirección: [Correo electrónico empresarial]. 

Grazas pola túa comprensión.

5. Mensaxe de ausencia para indicar que se está fóra do horario de servizo de atención
Sentímolo moito! Neste momento non podemos atenderte pois nos atopamos fóra do horario de servizo de atención ao cliente. Poñerémonos en contacto contigo pola 

mañá a partir de [Hora]. Grazas!

6. Mensaxe de ausencia por días festivos 
Querido cliente, os nosos trasgos están a tomar un descanso ben merecido despois de entregar tantos agasallos este Nadal. Por favor, envíanos un correo a [Dirección de 

correo empresarial] e ao noso regreso encantaranos atenderte. Felices festas!



12 MENSAXES DE AUSENCIA

MENSAXES E RESPOSTAS RÁPIDAS

7. Mensaxe de ausencia para informar problemas técnicos 
Estimado cliente, isto é vergoñoso! Polo momento estamos a pasar por un problema técnico que nos impide darche unha resposta inmediata. Estamos a traballar 

arduamente para resolvelo e brindarche a atención que requires. Grazas pola túa comprensión.

8. Mensaxe de ausencia para notificar que o persoal está saturado
Ola! Grazas por poñerche en contacto con [Nome de empresa]. Actualmente estamos un pouco máis ocupados do habitual, polo que é posible que necesitemos máis 

tempo para responder á túa solicitude. Compartímosche unha ligazón á nosa sección de Preguntas Frecuentes onde poderás atopar algúns dos problemas e solucións 

máis frecuentes: [Ligazón]. Poñerémonos en contacto contigo canto antes! Grazas pola espera.»

9. Mensaxe de ausencia para buscar o produto/servizo que o cliente solicita 
«Ola, o meu nome é [Nome do asesor], neste momento atópome localizando o produto que solicitaches. En breve dareiche noticias. Grazas pola paciencia.»

10. Mensaxe de ausencia para informar que estás fóra da oficina 
«Ola! Neste momento atópome fóra da oficina, pero estarei de regreso o día [Data]. Por favor, indícame en que podo axudarte, e ao volver dareite unha resposta.»

11. Mensaxe de ausencia para notificar que o servizo non está dispoñible as fins de semana
Ola, grazas pola túa mensaxe. Lamentamos informarte que a fin de semana o noso servizo non está dispoñible, pero poñerémonos en contacto contigo o vindeiro luns 

dentro do horario de labores.

12. Mensaxe de ausencia para indicar que a solicitude será atendida nun tempo media
Estimado, cliente, recibimos a túa mensaxe, pero atopámonos un pouco ocupados, asegurándonos de que todos os nosos usuarios sexan ben atendidos. Un representante 

comunicarase contigo en canto sexa posible; o tempo estimado de espera é de [Tempo estimado]. Agradecemos a túa paciencia.



MENSAXES E RESPOSTAS RÁPIDAS

MENSAXES RÁPIDAS

• Cando adoitamos a responder as mesmas preguntas 

constantemente
✓ Días de apertura

✓ Horario de apertura

✓ Envíos a domicilio

• Dar grazas polo pedido

• Acceso a un produto exitoso do catálogo

• Podemos almacenar ata 50 respostas rápidas á vez



CREACIÓN DE CATÁLOGO
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CREACIÓN DE CATÁLOGO

CARACTERÍSTICAS

• Cada produto ten o seu:

• Prezo

• Descrición

• Imaxes

• Ligazón directa á páxina de venda

• Desde o catálogo, podemos reenviar a ligazón a calquera dos contactos (un ou varios)

• A ligazón contén o produto pero o usuario poderá ver máis produtos



USO DE ETIQUETAS
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USO DE ETIQUETAS

CARACTERÍSTICAS

• Organización dos contactos e conversas

• Diversidade de cores e títulos

• Máximo de 20 etiquetas

• Só se selecciona a conversa ou a mensaxe, pulsando 

“máis” e “etiquetar”

• É posible crear unha lista de difusión a partir dunha 

etiqueta: etiqueta → máis opcións → enviar mensaxes a 

clientes

• Etiquetas máis recomendables:

• Novo cliente

• Novo pedido

• Pago pendente/realizado

• Cliente recorrente

Crear etiquetas Xestionar etiquetas
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REDES SOCIAIS

1) Podemos entrar no xerador de enlaces de Simla.com aquí: https://www.simla.com/es/whatsapp-link-generator

VINCULACIÓN CON REDES SOCIAIS E WEB

 O noso teléfono

 A mensaxe que queremos que 

poña o cliente por defecto (o 

cliente poderá editar a mensaxe)

 Pulsar para xerar a ligazón 

creada

 Copiar a ligazón

Ou conectar dende WhatsApp Business a Facebook e Instagram:

a) Máis opcións ou Configuración

b) Ferramentas de empresa

c) Facebook e Instagram

d) Tocar a rede social

e) Conectar

https://www.simla.com/es/whatsapp-link-generator


REDES SOCIAIS

2) Engadir ligazón a Instagram: entramos en Editar perfil

VINCULACIÓN CON REDES SOCIAIS E WEB



REDES SOCIAIS

3) Engadir ligazón en Facebook: entramos en Administrar Páxina de Facebook → Configuración → Contas vinculadas

VINCULACIÓN CON REDES SOCIAIS E WEB



WEB: PLUGIN JOINCHAT PARA WORDPRESS

• Gratuíto

• Insire un botón flotante na web con cores 

predeterminadas ou corporativas

• Inclúe mensaxe xenérico ou por cada unha das páxinas 

interiores ou páxinas de produtos en Woocommerce

• Inclúe mensaxe co botón flotante

• Inclúe retardo de aparición do botón

• Inclúe o botón só para móbiles

• Inclúe posibilidade de mensaxe de chamada á acción

• En móbil, abre a app, en escritorio, abre WhatsApp Web

• Texto opt-in: o consentimento do usuario para recibir 

mensaxes dunha empresa. Pódese escribir o texto coas 

condicións nas que o visitante contacta e pode facerse 

obrigatorio ou desactivar.

• Variables:
o {SITE} ➡ Título de la web

o {TITLE} ➡ Título de la página actual

o {URL} ➡ URL de la página actual

o {HREF} ➡ URL de la página actual (completa con parámetros de consulta)

o {PRODUCT} ➡ Nombre de producto (Woo)

o {SKU} ➡ SKU de producto (Woo)

o {REGULAR} ➡ Precio regular de producto (Woo)

o {PRICE} ➡ Precio actual de producto (Woo)

o {DISCOUNT} ➡ Porcentaje de descuento de producto en oferta (Woo)

VINCULACIÓN CON REDES SOCIAIS E WEB
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VINCULACIÓN CON REDES SOCIAIS E WEB

INTEGRACIÓN JOINCHAT CON WOOCOMMERCE



INTEGRACIÓN CON WIX

• Agregar barra de accións rápidas

• Agrega WhatsApp á barra de accións rápidas do sitio móbil

• Amosar máis e configurar 

VINCULACIÓN CON REDES SOCIAIS E WEB
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IMAXE

• Crear un nome de perfil relevante. Mellor o nome comercial que a razón social

• Colocar unha imaxe de perfil clara

MENSAXES

• Personalizar mensaxes na nosa web

• Crear mensaxes rápidas de grazas polo pedido ou información sobre horarios

• Crear mensaxes de benvida e ausencia

• Nunca apagar o móbil onde estea incluída a app (non se enviarán mensaxes automáticas)

CATÁLOGO

• Manter o catálogo actualizado

• Incluír contido multimedia (fotos e vídeos)

• Non converterse en spam (empregar as etiquetas para crear listas de difusión)

XERAL

• Manter a vida profesional e persoal separada

CONSELLOS FINAIS



http://responde.igape.es 

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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