


VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO
FACEBOOK?

1. Facebook Messenger Recording:  Este so�ware usa um perfil pessoal 
para enviar as mensagens de áudio gravado no messenger. Você seleciona o 
áudio e ele grava para cada um dos usuários. Envia para amigos ou quem 
não é seu amigo, inicia ou para conforme você dá o comando no 
computador, faz roteamento (troca de perfil) automá�co conforme a sua 
programação.

2. Facebook Post Grupos: Este so�ware faz publicações automá�cas em 
grupos que você já par�cipa. A postagem é criada conforme você desejar 
com link e/ou imagem. Usa um perfil pessoal para fazer a postagem. O perfil 
já deve fazer parte dos grupos (temos um so�ware para isso: Facebook Add 
Grupos).
Aceita programação com hora de início e parada, aceita que você selecione 
apenas os grupos que quer para determinada postagem, dividindo assim as 
programações como você desejar
Depois só separar como quiser os grupos, e fazer a programação que você 
deseja.

3. Facebook Post Grupos - Discussão: Existem centenas de grupos de 
vendas onde as postagens passam por autorização de um administrador. 
Porém nos mesmos grupos existe a aba Discussão, onde acontece a maior 
parte das conversas, e em mais de 80% dos grupos esta aba não é 
moderada. Por que não aproveitar e postar nela?

4. Facebook Add usuários: Esse so�ware envia solicitações de amizade 
automa�camente para usuários. Você extraiu uma lista de perfis de 
membros de um grupo, de comentários, de páginas, reações ou outro 
local qualquer com os nossos so�wares, agora você poderá criar perfis 
específicos só com pessoas que você extraiu. Este programa importa 
uma lista de perfis e faz o pedido de amizade, desta forma se você tem 
uma lista de médicos, terá apenas amigos médicos neste perfil e poderá 
direcionar tudo que faz para o interesse de médicos.



5.  Facebook Mul� Messenger: Este programa usa um perfil pessoal para 
enviar as mensagens em massa via Messenger. Envia para amigos ou quem 
não é seu amigo, inicia ou para conforme você dá o comando no 
computador, faz roteamento (troca de perfil) conforme a sua programação. 
Envia para amigos ou quem não é seu amigo, inicia ou para conforme você 
dá o comando no computador, faz roteamento (troca de perfil) automá�co 
conforme a sua programação.
6. Facebook Auto Vendas: Esse so�ware compar�lha a sua postagem do 
Market Place em mais locais, ou seja, em outros grupos que você já 
par�cipa.

7. Facebook Gerenciamento de Perfis: Em diversas ocasiões vamos mostrar 
que quanto mais perfis, melhor você pode gerenciar toda a sua mídia. 
Porém pra isto você precisa gerenciar estes perfis, dar likes, comentar e tudo 
mais que um humano normalmente faria, felizmente nós temos o Facebook 
Gerenciamento de Perfis, que vai fazer tudo isto pra você, melhorando o 
relacionamento com seus amigos e ficando mais tempo conectado, 
transformando um ó�mo perfil para fazer Marke�ng.

8. Facebook Add Grupos: Existem milhares de grupos com interesse no seu 
produto, serviço ou no que você tem a oferecer, você poderá fazer uma 
busca por palavras chave, mas pedir para par�cipar de cada um deles é um 
trabalho chato, demorado e se você for fazer manualmente será ineficiente. 
Por estes mo�vos o so�ware Add Grupos faz uma busca por palavras chaves 
e solicita a par�cipação em todos eles, assim o próximo passo é postar em 
massa e alcançar todas as pessoas que tem real interesse no que você ter a 
oferecer.

9. Facebook Unfollow Groups: Este so�ware pega todos os grupos que 
você par�cipa e automa�camente deixa de par�cipar, isto faz com que 
seu Facebook fique totalmente limpo na parte de grupos, e você possa 
par�cipar de novos grupos do segmento que você quer.

10. Facebook Share Posts: Este programa compar�lha postagens já 
feitas, na página ou em um perfil, em grupos. Muita gente prefere 
compar�lhar ao invés de postar, então criamos o Share Post. Usa um 
perfil pessoal com postagens para compar�lhar. Você precisa par�cipar 
dos grupos antes (temos um so�ware para isso: Facebook Add Grupos). 
Compar�lha qualquer �po de mensagem



11. Facebook Share Links: E se você pudesse compar�lhar na maior 
quan�dade de grupos possível o link da sua postagem da linha do tempo 
ou de qualquer lugar do Facebook? Aumentando a sua visualização, 
aumentando comentários, likes e reações. Agora você pode.

12. Facebook Invite to Like - Reações: Este programa convida as pessoas 
que reagiram às postagens da sua página e ainda não cur�ram, para que 
curtam a sua página. Acreditamos que, se alguém reagiu às suas 
publicações, então é a pessoa correta para você interagir e transformar 
em cliente e seu seguidor. Inicia ou para conforme você dá o comando no 
computador. Funciona com seus perfis e suas páginas.

13. Facebook Post Perfis: Este programa faz postagens na linha do tempo 
(feed) dos seus amigos, fazendo isso os amigos do seu amigo também 
veem a publicação no perfil dele. Em uma conta bem simples, se você tem 
1.000 amigos, e seus amigos tem a mesma média de amigos adicionados, 
então com uma postagem em cada perfil dos seus amigos você poderá 
alcançar 1 milhão de pessoas. É óbvio que o Facebook não vai te deixar 
fazer todas estas postagens em um só dia, porém um programa como este 
pode fazer com eficiência o que um humano jamais vai conseguir.

14. Facebook Post Comments: Com este programa você poderá comentar 
em várias postagens de uma página ou de um Grupo. Se você quer dar o 
seu recado e quer realmente ser visto, então o programa ideal pra isso é o 
Facebook Post Comments. Manualmente jamais você poderá fazer isto 
com eficiência, dia e noite, con�nuamente sem se cansar. Criamos 
pensando sempre em chegar no seu cliente ou trazer os Leads que você 
precisa.

15. Facebook Comments - Inbox Reply: Esse so�ware responde 
comentários por mensagem. Você acessa uma postagem da sua 
página e tem milhares de comentários. Você já pensou em responder 
todos eles por mensagem? Chegando a cada uma das pessoas que 
interagiram com a postagem? Defini�vamente não existe nada 
parecido com este programa. Você poderá chegar em cada uma das 
pessoas que comentaram a postagem. Simples, prá�co e eficiente.



16. Facebook Extrator de Comentários:  Esse so�ware extrai ID’s de 
pessoas que comentaram em uma postagem. Depois dessa extração você 
deve importar esses usuários para enviar uma mensagem para essas elas 
(so�ware 1 e 5) ou enviar uma solicitação de amizade (so�ware 4).
 
17. Facebook Post UP: Comenta UP em postagens para que as mesmas 
apareçam no topo dos grupos onde foram postadas e não precisar postar 
tudo novamente.

18. Facebook Hunter Posts: O percentual de e-mails e telefones que estão 
disponíveis para extração é menor de 3%, então não temos interesse em 
re�rar estes dados de perfis. Porém, em grupos de compra e venda, 
milhares de usuários deixam seus números e e-mails para interação 
imediata, para isso criamos um programa que rastreia milhares de 
postagens nos grupos que você quiser e monta sua lista totalmente 
personalizada para envio de Whatsapp, SMS, e-mails ou contato direto 
com os prospectos que você tem interesse.

19. Facebook Grupos - Add Membros : Com as mudanças no sistema de 
adicionar membros a grupos e convidar pessoas para cur�r suas páginas 
no Facebook, ficou muito mais di�cil ter milhares de pessoas em seus 
grupos ou nas suas páginas.  Para os dois temos soluções, no caso de 
Grupos o Facebook Add Membros convida seus amigos a par�ciparem de 
seus grupos, você poderá ter grupos específicos com as pessoas que você 
realmente desejar, e não grupos com um monte de perfis sem o menor 
interesse em suas publicações ou no assunto que você quer discu�r.

20. Facebook Extrator Reações: Extrai ID’s de pessoas que reagiram a 
uma postagem. Depois dessa extração você deve importar esses 
usuários para enviar uma mensagem para essas elas (so�ware 1 e 5) 
ou enviar uma solicitação de amizade (so�ware 4).

21. Facebook Extrator de Amigos: Extrai ID’s de amigos de qualquer 
usuário (que esteja visível). Depois dessa extração você deve importar 
esses usuários para enviar uma mensagem para essas elas (so�ware 1 
e 5) ou enviar uma solicitação de amizade (so�ware 4).



22. Extrator Page Likes: Extrai ID’s de pessoas cur�ram uma página que o 
seu perfil administra. Depois dessa extração você deve importar esses 
usuários para enviar uma mensagem para essas elas (so�ware 1 e 5) ou 
enviar uma solicitação de amizade (so�ware 4).

23. Extrator de Membros de Grupos: Extrai ID’s de pessoas que são 
membros de um determinado grupo. Depois dessa extração você deve 
importar esses usuários para enviar uma mensagem para essas elas 
(so�ware 1 e 5) ou enviar uma solicitação de amizade (so�ware 4).

24. Facebook Invite to Like: Enviar convite para cur�r suas páginas é 
eficiente, sim, mesmo que pouquíssimas pessoas curtam. Mas fazer isto 
em massa e com um programa fica muito mais simples e mais fácil, basta 
só configurar e deixar funcionando. Muito mais fácil e simples do que 
fazer isto manualmente não é mesmo?

25. Facebook Auto Responder - Comentários: A eficiência de responder 
todos os comentários em uma postagem tem se mostrado cada dia mais 
eficiente. Todas as pessoas que comentam uma postagem, de alguma 
forma tem uma relação direta com o assunto, a imagem, a propaganda ou 
mesmo a pessoa que fez a postagem. Por que não responder todos os 
comentários desta determinada postagem? Por que não chegar 
diretamente em quem você precisa chegar?



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO
WHASTAPP?

1. Mul� Whats: Este so�ware facilita o envio das mensagens que você 
deseja para sua lista de contatos, não faça um por um! Você deve adicionar a 
conta de WhatsApp que vai fazer o envio e ele vai disparar para a lista de 
contatos que você importar. Você pode enviar imagem, texto, vídeo, link, 
PDF. Destaque: Cadastro de múl�plos números e rotação destas contas na 
hora de enviar, este programa trabalha em segundo plano.

2. Mul� Whats Recording: Este so�ware possibilita o envio de mensagens 
de áudios gravados na hora, automa�camente. Junto com o áudio você pode 
enviar texto, imagem ou vídeo. O so�ware não encaminha o áudio, ele grava 
o áudio contato por contato da sua lista e envia como se �vesse gravado ali 
naquele momento, evita você ficar fazendo isto manualmente.

3. Whats Host List Extractor: Extrai usuários que listas de transmissão que 
tem seu contato adicionado.

4. Mul� Whats - Chip Heater: Aquece contas conversando entre si, você 
adiciona diversas contas de WhatsApp no so�ware e ele manda mensagens 
aleatórias sorteando os números que estão ali cadastrados, isto faz com que 
aumente a interação dessas contas, logo, aumente os limites de envios 
diários.

5. Whats Grupos Messenger – Tagging: Envia mensagens no grupo 
marcando membros. Imagine que você entre em um grupo, extraia 
todas as pessoas e, quando quiser enviar mensagens marcar estas 
pessoas nos grupos. Desta forma cada pessoa recebe uma no�ficação 
como se fosse mensagens par�culares.

6. Whats Messenger: Envia mensagens par�culares, uma a uma, com 
uma única conta, para sua lista. Contatos ou não, com imagens e com 
arquivos. Possibilita o envio de mensagens para grupos que você já 
par�cipa.



 7. Whats Grupos Hunter: Faz a extração de grupos por palavras-chave no 
Google. Exemplo: você usa a palavra chave “médicos”, o so�ware busca links 
de grupos de médicos e extrai. 70% asser�vo pelo mo�vo de nem sempre o 
que procuramos é o resultado que o Google nos traz.

8. Whats Grupos Filter: Faz o filtro de grupos extraindo as informações 
como nome, descrição e quan�dade de membros desses grupos.

9. Whats Grupos Messenger: Você deve importar uma lista de links de 
grupos (so�ware 7 faz essa extração) de WhatsApp e o so�ware par�cipa e 
envia sua mensagem nesses grupos, agora você não precisa fazer isso 
sozinho. Você pode par�cipar de centenas de grupos, imagine um programa 
que rastreie todos e envie mensagens para todos eles.

10. Whats Mul� Grupos: Cria grupos, adiciona membros e envia 
mensagens na hora que cria, não perca mais tempo, crie diversos grupos e 
envie mensagens no momento da criação. 

11. Whats Separador de Lista: Faz a filtragem de números separando 
números com ou sem o WhatsApp de forma simples e super rápida.

12. Whats Extrator: Extrai telefone das suas conversas do WhatsApp, de 
contatos e de membros de grupos que você par�cipa.



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO

TELEGRAM?
1. Telegram Messenger: Nesse so�ware você adiciona sua conta do 
Telegram, importa sua lista de contatos e ele dispara automa�camente. Você 
pode enviar imagem e textos com links. O so�ware conta com opções para 
aumentar a produ�vidade evitando bloqueios. 

2. Telegram Messenger – Membros de Grupos: Que tal enviar mensagens 
em massa para membros de grupos do Telegram? Nosso so�ware acessa o 
grupo, seleciona uma pessoa, abre a conversa privada e envia sua 
mensagem. Esse processo é feito um por um até enviar para todos os 
membros que par�cipam do grupo.
VOCÊ NÃO PRECISA TER OS GRUPOS OU PARTICIPAR DOS GRUPOS PARA 
ENVIAR MENSAGEM, BASTA PROCURAR NO PRÓPRIO TELEGRAM.

 3. Telegram Grupos Hunter: Faz a extração de links de grupos no Google 
u�lizando palavras chave, desta forma você pode escolher os grupos que vai 
par�cipar para enviar suas mensagens posteriormente.

4. Telegram Grupos Messenger: Você importa uma lista de links de grupos 
(so�ware 3 faz essa extração) e faz o envio de mensagens dentro dos grupos 
que você par�cipa.



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO

GOOGLE?
1.  Google Grupos - Add Emails: Este programa resolve o problema de 
adicionar listas de e-mails no Google Groups, quando você monta um grupo 
no Google Groups é pra�camente impossível ficar cadastrando e-mail por 
e-mail, imagine fazer isto com 100.000 e-mails? Nosso programa resolve 
isto.

2. Google Maps Hunter: Este programa localiza por cidade e palavra-chave, 
as empresas que você precisar e re�ra os dados cadastrados no Google 
Maps, como nome, fone, endereço e website.



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO

YOUTUBE?
1. YouTube Hunter: A par�r de uma busca de canais ou de vídeos, este 
programa procura em canais e em vídeos, dados do contato, tais como 
telefone e e-mail, extrai estes dados e monta uma lista para você u�lizar em 
seu marke�ng.

2.  YouTube Auto Share: Compar�lha vídeos em múl�plas redes sociais, 
aumentando assim a visualização dos seus vídeos, pode ser u�lizado em 
qualquer vídeo de qualquer canal.

3. YouTube Live Audience: Adiciona audiência em lives comentando, 
cur�ndo e inscrevendo-se com mul� canais/mul� abas.

4. YouTube Uploader: Upa vídeos em vários canais diferentes.

5. YouTube Audience: Você tem muitos comentários em vídeos? Por que 
não responder todos que você quiser fazendo uma busca como o YouTube 
permite? Só inscritos que não foram respondidos... Só não inscritos... 
Todos...
Você decide, o importante é que você tem o melhor meio de acesso para 
chegar em TODAS as pessoas que comentaram seus vídeos. Não há nada 
assim na internet.

6.  YouTube Inscritos: Adiciona inscritos em canais, u�lizando outros 
canais que você criou, cada conta de e-mail permite criação de 100 
canais.

7. YouTube Likes: Dá likes em vídeos, a intenção é que quando você 
upar um vídeo no YouTube, u�lize todos os seus canais criados para dar 
likes nos vídeos que upou. 



8.  YouTube Inscritos Comment: Comenta em vídeos de inscritos do seu 
canal.

9. YouTube Comment Responder: Responde comentários de vídeos, 
responda tudo que foi comentado no vídeo que você escolher.

10. YouTube Vídeos - Comentário:  Extrai vídeos por palavra chave e 
comenta em massa. U�liza canais criados por você para comentar. Faz 
rodízio de canais. A finalidade de comentar em outros canais é para fazer 
sua propaganda.  A finalidade de comentar em seu canal é melhorar ele nas 
buscas do YouTube. A finalidade de colocar seu site no comentário, é para 
melhorar o rankeamento nas buscas do Google. 

11. YouTube Auto Subscribe: Faz a extração de canais e se inscreve em 
todos eles, imagine pegar todos os seus canais do YouTube e u�lizar uns para 
se inscrever em outros?



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO

TWITTER?
1.  Twi�er Post Comment: Extrai uma lista de postagens, baseado em sua 
busca com qualquer palavra chave e comenta em todas as postagens com o 
que você quiser.

2.  Mul�Tweet Plus: Baseado em uma palavra-chave, faz Tweets para 
Usuários (@) e/ou Hashtags (#) e faz extrações de usuários (@).

3. Twi�er Seguidores: Segue usuários do twi�er, baseados em uma palavra 
chave que você escolher ou extrair.

4. Twi�er Retweet: que tal pegar um twi�er, mesmo que seja seu e 
espalhar ele pela plataforma, com a única intenção de ser visto, clicado, 
assis�do, comentado, cur�do.

5. Twi�er Auto Likes: Curte postagens em massa com opção de retweetar 
a postagem que cur�u.



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO
INSTAGRAM?
1. Instagram Extrator Plus: Faz a extração seguidores de um usuário, extrai 
quem comentou e/ou cur�u determinada postagem em alta velocidade. 
Serve para você criar uma lista de usuários (@) e u�lizar nos outros 
programas para Instagram. 

2. Instagram Live Share: Compar�lha live com usuários que você extraiu no 
so�ware 1.

3. Instagram Hunter: Faz extração de dados de contatos (telefone e email) 
de usuários extraídos com o so�ware 1.

4. Instagram Seguir: Segue usuários em massa, você pode fazer uma 
extração (so�ware 1) antes e colocar este programa apenas para seguir em 
massa. Seguindo pessoas que você anteriormente filtrou, você terá de 30% a 
70% das mesmas pessoas te seguindo de volta. Se você quer aumentar seus 
seguidores de forma totalmente ORG NICA, e ainda ter somente possíveis 
clientes ou pessoas que VOCÊ ESCOLHEU te seguindo, este programa é 
perfeito para isto.

5. Instagram Seguir Sugestões: Segue em massa todas as sugestões 
que o Instagram te mostra, desta forma aumentando a quan�dade de 
pessoas que te seguem de volta que gira em torno de 30%, depois você 
pode u�lizar nosso outro programa para limpar quem você segue.

6. Instagram Deixar de Seguir: Deixa de seguir usuários em massa e 
cancela todas as solicitações que foram enviadas.



7. Instagram Messenger Plus: Faz envio de mensagens em massa para 
usuários que você extraiu previamente no so�ware 1.

8. Instagram Auto Tag: Marca diversos usuários extraídos com o so�ware 1 
no comentário de qualquer postagem que você decidir.

9. Instagram More Followers:  Segue usuários, curte postagens e extrai 
informações de contato por filtro de geo localização ou hashtag.

10. Instagram Separador de Usuários: Separa usuários segmentando por 
palavras-chave. Você importa uma lista e segmenta como quiser.

11. Instagram Cur�das: Curte postagens de usuários, você importa uma 
lista de usuários previamente extraída, marca quantas postagens você quer 
cur�r e coloca para cur�r em massa.



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO

LINKEDIN?
1. Linkedin Marke�ng Plus: Um so�ware que faz 4 ações: 

- Adicionar Conexões: Você faz uma busca de acordo com a 
palavra-chave/profissão que deseja conectar, assim, se você tem interesse 
em ter determinado �po de profissional na sua rede, nosso programa vai 
pesquisar e criar somente as conexões que você deseja. É possível adicionar 
uma nota (mensagem) na hora que o programa es�ver solicitando a 
conexão, além de mais pessoal e profissional, você pode fazer sua mídia 
antes mesmo de ter este profissional na sua rede.

- Adicionar Recomendações: Conecta com todas as sugestões que o Linkedin 
te da.

- Enviar Mensagens: Para cada profissional adicionado é possível enviar uma 
mensagem com seu texto e imagem. 

- Cancelar Conexões: Cancela conexões feitas.



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO

HUNTER?
1. Google Smart Hunter: Faz uma busca inteligente no Google extraindo 
telefones e e-mails baseados sempre nas palavras chaves que você escolher, 
desta forma você pode montar sua lista personalizada de contatos para 
enviar sua propaganda e fazer sua divulgação.



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO

SEO?
1. Blogger: Todo o Google é basicamente formado por referências. Quanto 
mais links pra o seu site (links referenciais) melhor você vai estar 
posicionado. Este programa, cria BLOGS em Massa, os blogs nem são o foco, 
porém todas as postagens que são feitas em todos os blogs levam os links do 
seu site. Aumentando os links para o seu site o Google entende a 
importância dele, afinal tem mais links que apontam. Quanto mais links 
referenciais, melhor a posição dentro do Google.

2. Google Maps SEO: Cadastra sua empresa em dezenas de lugares no 
Google Maps, assim você será achado em qualquer localização que o usuário 
es�ver baseado no navegador do mesmo, quando você só tem um local 
cadastrado, o Google Maps prioriza e mostra você apenas para quem faz a 
busca na sua região.

3. TSR Light2: Gerador de páginas, com conteúdo e usando palavras chaves. 
Crie milhares de páginas e faça o upload para diversos lugares da internet, 
tudo direcionando para o seu site, tenha muito mais referências, aumente a 
quan�dade de links, seja encontrado facilmente pelo google. Assim como 
acontece com os Blogs, que quanto mais links para o seu site, mais ele tem 
relevância ele tem. Pensando assim basta montar HTML’s fortes e distribuir 
por toda a internet e é só aguardar o Google aumentar seus links
Lembre-se: Você pode acompanhar a quan�dade de links que existem para o 
seu site com o Google Ferramentas para Webmasters. Se quiser saber como 
anda seu site em relação aos seus concorrentes, use o www.SemRush.com



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO
CLASSIFICADOS?
1. Classificados Chat Plus: Envio de mensagens em massa para anúncios da 
OLX, baseado na busca que você �ver feito no site, como região e categoria. 

2. Classificados Hunter Plus: Extração de telefones dos anúncios do OLX, 
baseado na busca que você �ver feito no site, como região e categoria. 
 
3. Classificados Hunter - PT: Para Portugal. Extração de telefones dos 
anúncios do OLX do país de Portugal, baseado na busca que você fizer. 

4.  WebMotors Hunter: Extrator de telefones de anúncios do site 
WebMotors, baseado na busca que você fizer no site.



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO

E-MAIL?
1. TML Mala Direta: Criamos nossa ferramenta de e-mail marke�ng em 
fevereiro de 2010, até hoje se mantém no todo quando comparadas com 
diversas outras, como provedores ou outros programas. Nosso e-mail 
marke�ng conta com contas grá�s e de simples criação para envio de 
mensagens, facilita inserir o e-mail na caixa de entrada e evita ser taxado 
como spam. É simples, é fácil de usar e é eficiente no que faz! Esta versão 
envia super rápido com múl�plas contas trabalhando no mesmo momento.

2. Mala Direta: Faz o mesmo que o so�ware 1, mas aguarda um envio 
terminar antes de começar o outro, você determina o tempo através do 
delay. Trabalha também com múl�plas contas.

3. Google Fotos Share: U�liza a parte de compar�lhar a sua foto com 
qualquer e-mail para enviar mala direta, desta forma você ainda pode 
estabelecer um chat pelo próprio Google Photos.

4. PayPal Sender: U�liza a cobrança do PayPal como meio de mala direta, 
você pode importar uma lista de e-mails e u�lizar ininterruptamente o 
PayPal para enviar sua mensagem, em forma de cobrança do PayPal.



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO

SKYPE?
1. Skype Marke�ng: Busca usuários do Skype a par�r de palavras chaves. 
Adiciona os usuários encontrados em sua lista de contatos. Envia mensagens 
para sua lista de contatos recentemente adicionada.



VOCÊ CONHECE OS
SOFTWARES DO

SMS?
1. Android Mul� Mensagens: Envia mensagens em massa u�lizando o 
espelhamento do APP Mengesns do Google 
(h�ps://messages.google.com/web/), semelhante ao Whatsapp ele u�liza a 
tela do computador para o envio de mensagens. Você precisa ter um chip 
a�vo no celular e com saldo/créditos para envio das mensagens vai SMS.

2. SMS – Modens: Envia mensagens em massa u�lizando mini modens 3G, 
você poderá conectar diversos modens no computador e fazer envio em 
grandes quan�dades de SMS com o so�ware fazendo um roteamento 
automá�co entre esses modens conectados.


