
Porque meu
instagram não decola?



Aulas ao vivo no Youtube 

Não ficarão gravadas

Cada dia um tema

PDF da aula para os mais aplicados

Tarefas diárias

Grupo aberto para dúvidas por 1h

Certificado para quem fizer todas as

tarefas.



� [DEPOIMENTO]

� [AGORA VAI]

� [AMEI]

� [CADERNINHO DA DOMINAÇÃO MUNDIAL]

� [DÚVIDA]



- onde eu estou errando?

- como me destacar da manada?

- ideias pra me sobressair no meu meio

- como aumentar meu engajamento?

- como ser reconhecido pelo que faço?





- MÉTODO: estudo e dedicação. Sem dicas, macetes, atalhos.

- PRIORIDADES: conexão, ajuda, reconhecimento.

Se você se está no Instagram pra ganhar seguidor e recebidos,

você está no lugar errado.



SEM COMPRAR SEGUIDOR

SEM GRUPO DE ENGAJAMENTO

SEM AUTOMAÇÃO

SEM SIGO DE VOLTA

SEM PARCERIAS INBOX

SEM MENDIGAR ENGAJAMENTO

SEM POST GENÉRICO



"Quanto mais verdadeira sua opinião menos programada e

mais valorizada ela vai ser."

Não tenha medo de mandar as pessoas embora, por que

quem ficar realmente vai querer ouvir o que você tem a dizer.



Onde eu estou errando?

Como me destacar da manada?

Como aumentar meu engajamento?



Cortesia Networking



Fale!

Lives

Igtv

Aulão

Apareça



Viagens

Marketing



Foco nas pessoas e não nos números!

TAREFA:  Onde estou errando?
Foco, assunto, quem estou seguindo,
quem me segue.

TAREFA: Fazer stories que hoje
começa uma nova fase do seu
instagram!



- como organizar minhas ideias?

- definindo minhas habilidades e

diferenciais

- como usar o que eu sei pra decolar?

- se tudo der errado, o que eu faço?

- como me posicionar pra me destacar?



O que fazer se não
sei o que fazer?
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- onde eu estou errando?

- como me destacar da manada?

- ideias pra me sobressair no meu meio

- como aumentar meu engajamento?

- como ser reconhecido pelo que faço?



- como organizar minhas ideias?

- definindo minhas habilidades e

diferenciais

- como usar o que eu sei pra decolar?

- se tudo der errado, o que eu faço?

- como me posicionar pra me destacar?



Como organizar minhas ideias?

Como parar de me boicotar?

Pra que você está aqui?



Lista

Não sou boa em nada!



Compartilhe AjudeCrie

Faça



Comece de novo!

Seja você

Procure mais ideias



Não existe mercado saturado,
o que me diferencia é a minha essência!

TAREFA:  Defina suas
habilidades e tenha ideias de como
usá-las como diferencial.

TAREFA: Faça um post no feed de um
conteúdo que você nunca pensou em
postar antes.



- como atrair mais público?

- criando posts virais

- como ter resposta na caixinha de

perguntas?

- conteúdo que engaja, como fazer?

- como ter inbox cheio?

- transformando seguidores em fãs



Como criar conteúdo
que engaja?
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- como organizar minhas ideias?

- definindo minhas habilidades e

diferenciais

- como usar o que eu sei pra decolar?

- se tudo der errado, o que eu faço?

- como me posicionar pra me destacar?



- como atrair mais público?

- criando posts virais

- como ter resposta na caixinha de

perguntas?

- conteúdo que engaja, como fazer?

- como ter inbox cheio?

- transformando seguidores em fãs



Você é autêntico?

Tirando quem não engaja!

Você se posiciona?



Ações
Posts virais



Assunto PosteDicas

Reforce



SONHOS

CTA

COPY 



Inicie conversas, se interesse

por quem te segue, responda

com uma pergunta.

Responda o mais rápido possível,

em vídeo ou áudio.

Sempre que possível faça uma CTA

para inbox.



COMPARTILHE SUA HISTÓRIA

COMPARTILHE SUA JORNADA

SE INTERESSE PELAS PESSOAS



Quem despenca seu engajamento não é o algoritmo,
é seu conteúdo!

TAREFA:  Conte sua história nos
stories

TAREFA: Faça um post viral no feed
com um CTA.



- planejando meu conteúdo

- criando roteiros e calendários editoriais

- como saber o que postar e quando?

- como tirar ideias do papel?

- aumentando a interação através de ideias



Como organizar
minhas ideias?
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- como atrair mais público?

- criando posts virais

- como ter resposta na caixinha de perguntas?

- conteúdo que engaja, como fazer?

- como ter inbox cheio?

- transformando seguidores em fãs



- planejando meu conteúdo

- criando roteiros e calendários editoriais

- como saber o que postar e quando?

- como tirar ideias do papel?

- aumentando a interação através de ideias



Planejando meu conteúdo

Passo a passo

Se você vende conteúdo:



Roteiro
Calendário editorial



Pesquise PlanejeAnalise

Repita



NÃO ESPERE

FAÇA

SE COMPROMETA



Poste quando tiver assunto e

quando tiver afim!

ALERTA SPOILER: você pode fazer

o que você quiser com seu perfil e

seu conteúdo, pare de seguir

regras que funcionaram pra outras

pessoas!



Ser hopper só é bom na Disney. Escolha uma linha
de raciocínio e vá até o fim.

TAREFA: Faça um post agendando sua
próxima ou primeira live e faça um
roteiro.



- segredos do engajamento

- como salvar meu Instagram?

- como conseguir parcerias de sucesso

- como lidar com a concorrência



Como ter audiência
engajada?
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- planejando meu conteúdo

- criando roteiros e calendários editoriais

- como saber o que postar e quando?

- como tirar idéias do papel?

- aumentando a interação através de idéias



- segredos do engajamento

- como salvar meu Instagram?

- como conseguir parcerias de

sucesso

- como lidar com a concorrência



Humanização

Frequência

Timing



Comprei seguidor

Engajamento um



Pesquise ConsumaConverse

Surpreenda



APRENDA

FAÇA PARCERIA

RESPEITE



Sem fastpass! A fila deixa a história da atração
muito mais interessante.

TAREFA: Documente sua jornada,
comece seu projeto e mostre o passo a
passo para o mundo!



Como aumentar
minhas vendas?



- segredos do engajamento

- como salvar meu instagram?

- como aumentar meu engajamento

de um jeito rápido, saudável e sem stress

- como fazer sorteios do jeito certo?

- que tipo de parcerias funcionam?



- o que vender no Instagram? 

- como despertar desejo de compra? 

- como vender sem ser chato e repetitivo? 

- como fazer do Insta minha fonte de renda? 

- como fidelizar meus clientes?



Sequência de aulas em vídeo ou

texto ensinando sobre algum

assunto específico. Qualquer

pessoa que tiver experiência no

assunto pode dar um curso. Sem

limite de alunos e os valores variam

de R$99 a R$10mil.

Curso Online
Um livro ou apostila digital reunindo

informações sobre algum assunto.

Um dos primeiros infoprodutos que

as pessoas vendem na internet e

geralmente com um ticket baixo

entre R$1 a R$300.

Ebook
Acompanhamento próximo de um

expert no assunto com um

mentorado (aluno) para traçar uma

jornada e acompanhar o aluno até

o ponto de chegada. Pode ser

individual ou em grupo e valores

variam de R$1mil a R$15mil.

Mentoria



Acompanhamento próximo por

curto período ou apenas uma vez. 

Podem ser sobre um assunto

específico ou mais abrangente

variando de R$500 A R$2000.

Consultoria
Comunidades, grupos, programas

de assinatura e até Close Friends, a

área de membros reúne seguidores

super interessados no seu conteúdo

para ter acesso a exclusividades.

Valores variam de R$20 a $1mil

reais.

Áreas de membros
Capas pra vídeos, posts pra redes

sociais, templates para emails,

anúncios e outros tipos de material

digital de acordo com o perfil do

cliente. Esse tipo de serviço vale em

média de R$50 a R$1000.

Filtros para fotos (presets) ou filtros

para Instagram são cada vez mais

procurados e complicados de

serem feitos. Esses produtos valem

em média de R$100 a R$1000.

Designs



Social Media

Suporte administrativo e de atendimento

online.

Assistente Virtual

Cria conteúdo e gerencia páginas.

Edição
Vídeo maker ou editores de imagens.



Desperte
Mostre os diferenciais do que você quer

vender e como ele vai ajudar o cliente.

Manada
Crie o efeito manda, quando todos

estiverem comprando, quem ficar de

fora estranha!

Normalize
Não coloque  uma barreira entre seu cliente e

seu produto, fale dele abertamente.

Conteúdo
Crie conteúdo entorno do seu produto e

mostre que não é só uma compra.



SOBRE O PRODUTO

Mostre as qualidades, crie conteúdo

normalizando o uso e mostrando os

benefícios.

RESOLVA AS DORES

Seu produto ajuda no que? Pense em como

resolver as dores do seu cliente.

JÁ PENSE NAS OBJEÇÕES

"Estou sem dinheiro, é caro, estou sem

tempo, não é pra mim."



Sem medo
Crie seu produto ou serviço e se joga!

Conteúdo
Foque no conteúdo, não vai vender só

porque você diz que é legal.

Produtos
Estruture seu produto, valores, artes,

diferenciais e comece a divulgar.

Oferta
Descubra jeitos diferentes de oferecer,

mas sempre ofereça!



PÓS VENDA

Peça feedback, veja se deu tudo certo, se

gerou transformação

MAGICAL MOMENTS

Não agrade o cliente só antes de comprar,

supere as expectativas.

AÇÕES PROMOCIONAIS

Faça ações, descontos, brindes, cupons,

pontos de fidelidade e sempre traga coisas

novas.



Venda tem que ser consequência da sua 
conexão com seu cliente.

TAREFA: Agradeça seus clientes e
chame-os para conversar sobre seu
serviço. Se ainda não vende nada,
pergunte aos seus seguidores como
você pode ajudá-los.


