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acreditaram no meu potencial, me inspirando e me

ajundando  a ser cada dia melhor. Pessoas queridas

que me estimularam a buscar o aprimoramento

necessário  e levar um conteúdo relevante e de

qualidade aos leitores dessa obra. Não posso deixar

de decicar esse livro a todas as pessoas sedentas

por conhecimento e que buscam mais da vida.
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     Olá, sou uma pessoa comum, com sonhos

incomuns e que acredita no potencial humano de

criar sua própria realidade.

     Durante minha jornada em busca de auto-

conhecimento, assim como, meu desejo de ajudar

pessoas a serem sua melhor versão, me formei

como Life Coach e terapeuta de ThetaHealing®.

Sou amante da natureza e adoro animais, já cheguei

a ter 35 pets na minha casa, simmmmmm, parece

loucura, mas esse sou eu. sempre em busca de

novos aprendizados.

Sobre mim
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     Utilizar minhas habilidades para ser um líder

pioneiro e ajudar pessoas na transformação do

mundo.

     Despertar e desenvolver pessoas no seu

pontencial infinito, para tornarem-se realizadas nas

suas competencias e valores, na vida pessoal e

profissional.

Missão
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Esse livro foi criado com um pouco das minhas

vivencias em marketing: cursos, palestras e

Workshops que participei. 

Coloquei aqui os principais pontos que achei

relevante para criar um lançamento de algum

produto/serviço de forma eficaz e atrair mais

clientes.

É claro, não existe fórmula mágica, mas com os

principios aqui descritos, realizados corretamente,

te ajudarão a ter mais resultados nas suas vendas.

O trabalho com marketing é diário e gradual, não

pense em resultados imediatos ou fáceis, isso até
acontece, porém não é a regra. Após você ter criado

sua audiência e ter se tornado um líder no seu

seguimento, as coisas tornam-se mais fáceis e os

resultados aparecem naturalmente.

Desejo a todos uma ótima jornada de conhecimento

e aplicação desses principios!!!

O sucesso não é um caminho fácil, porém é uma

escolha. Você escolhe ter sucesso ou viver na

média ?

Prefácio
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As pessoas gostam de se sentir identificadas no

outro. Criar proximidade nas suas vivências e na

forma como lida com as coisas e pessoas te torna

mais relevante ou não ao seu público alvo, dessa

forma, é importante entender qual seu público,

sexo, idade, gostos, quais suas dores, sonhos e

perspectivas para que possa impactar de forma

positiva seus expectadores. Para exemplificar esse

conhecimento do seu público e propagandas sem

efetividade:

Meramente ilustrativo.

Luiza, 35 anos, terapeuta, tem um público mais

idoso nas suas Redes Sociais, de 50 a 65 anos em

média, 80% do seu publico é masculino, maior parte

já aposentados. Decidiu fazer um lançamento de

uma terapia inovadora na qual terá um evento

presencial, 9 horas de imersão total, com o tema"

Como trabalhar sua auto-estima para conquistar

seu 1° emprego". Nesse caso, entendemos que, o

lançamento realizado não têm ligação alguma com

seu principal público, não gerando identificação e

possivelmente não terá muita adesão de clientes.

Crie Identificação com seu público
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Situação 1



Maria, 28 anos, terapeuta, tem um público mais

Jovem , de 18 a 25 anos em média, público misto

entre mulheres e homens. Está realizando um

lançamento de seu novo projeto em suas mídias

sociais de um curso Online, duração de 2 horas com

valores acessíveis, porém justos para ambos os

lados, cujo tema é " Criando novas possíbilidades e

quebrando crenças para conquistar o futuro que

sempre desejou", Subtitulo - " Conquistando sua

liberdade de ser quem você é, sendo prospero e

feliz".

Vocês perceberam alguma mudança com o

lançamento da situação 1?

O tema está mais ligado ao público alvo?

Na situação 2, a Maria preocupou-se em identificar

seu público e enquadrar seu lançamento as

necessidades especificas de tema, horário, forma

de aplicação, valor, esse estudo prévio faz toda a

diferença em um lançamento.

Crie Identificação com seu público
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Situação 2



Entregue conteúdos de valor para o seu público.

Não queira ser demasiadamente técnico, usar

palavras difíceis, citar o mais renomados

pensadores, isso não gera empatia com seu público,

gera afastamento e dúvida. Seja especifico, fale

sobre temas que curem alguma dor do seu cliente,

que resolva algum problema, que o auxilie a chegar

nos seus sonhos. 

Fale de forma leve, como se estivesse explicando

para pessoas que não tem nenhum conhecimento

do tema, pois em sua grande maioria, podem

realmente não saber.

Falar de forma muito técnica, será de fácil

reconhecimentos para pessoas do mesmo nicho

que você, que provavelmente não seja o público que

deseja alcançar, pois esses devem ter o mesmo

interesse de atingir esse público e possivelmente

tem o mesmo conhecimento técnico que você e

geralmente não tenha interesse no seu produto.

Antes de reaizar um lançamento de um produto ou

serviço, gere interesse no seu público sobre os

benefícios, as dores, que esse produto irá
solucionar.

Seja constante na entrega de conteúdos de valor

e gere autoridade no seu nicho.

Conteúdo de valor
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Quando realizar uma lançamento, não faça

propaganda gratuíta da Marca da escola ou titulo

que você possui, as pessoas, como já falamos

anteriromente não estão interessadas qual seu

titulo ou onde se formou caso faça uma entrega de

valor, que resolva seu problema. Muitas vezes, por

insegurança, ou querendo nos auto-afirmar

tentamos realizar vendas de um profissional ou

marca, porém as pessoas querem comprar

soluções.

Para ficar mais claro, vou sitar um exemplo com

duas chamadas para venda:

Propaganda A

" Faça uma sessão de coach com o renomado Martin

Barris, formado na Universit de Utah.

Somos especialistas na área de Coach a mais de 20
anos e teremos muito prazer em atendê-los"

Venda seu produto e não a  Marca
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Propaganda B.

Quer mudar sua via?

Chegar a lugares que jamais sonhou?

Realizar seus maiores somhos?

Posso te ajudar nessa jornada, te explicando em um

passo a passo qual o caminho que precisa percorrer

para chegar lá.

Somos uma empresa de Desenvolvimento pessoal

com mais de 10 anos no mercado e já auxiliamos

mais de 5.000 pessoas a realizarem seus sonhos.

Seus sonhos só dependem de você para se realizar

"Se isso faz sentido para você, me pergunte

como e vamos juntos nessa jornada de sucesso"

Qual dessas propagandas chamaria mais sua

atenção?

Qual serviço teria mais aderência as suas

necessidades?

A propaganda A, falou muito sobre a parte técnica

do processo, já a propaganda B focou na solução, na

dor do cliente.
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Venda seu produto e não a  Marca



Surpreenda seus clientes, entregue mais do que

eles esperam, agregue valor ao seu

produto/serviço.

Clientes adoram receber presentes, bônus,

garantias. Esse tipo de ação, faz com que seu

produto/serviço se diferencie de todos os outros

existentes no mercado, deixa de ser mais um e

passa a ser único. Seguem alguns exemplos de

entregas a serem fornecidos:

E-books

Material didático

Acompanhamento via Whatsapp

Garantias de efetividade

Evento presencial

Acesso vitalicio 

Esses são apenas alguns bônus que você pode

fornecer aos seus clientes, deixe sua imaginação

fluir e pense em tudo mais que pode propciar ao seu

cliente para melhorar sua experiência.

Clientes satisfeitos geram mais clientes.

Faça uma entrega maior que a 
expectativa
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Mesmo tendo programado um lançamento incrível, à

prova de falhas, sempre terão algumas objeções e

você deve estar preparado para mostrar aos seus

clientes a importancia da obtenção do seu produto

serviço.

As principais objeções são:

Tempo

Não tenho tempo!!!

Mostre aos seus cliente que todos temos o mesmo

tempo, 24 hs, sendo o mais escasso de todos os

recursos, porém os benefícios de adquirir esse

produto/Serviço não valerão esse esforço. Será que

você não merece se dar esse tempo, para cuidar de

você. Quais perdas seu cliente poderá ter ao não

adquirir esse produto/Serviço?

Quebrando objeções
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Dinheiro

Não tenho dinheiro!!!

Não adquirir esse produto/serviço te trará mais

dinheiro?

Adquirir esse produto/serviço não poderá resolver

um problema na sua vida que caso não obtenha

poderá gastar muito mais?

O mais importante é mostrar ao seu cliente que a

responsabilidade de mudar sua vida, curar aquela

dor, resolver aquele problema é 100% dele. Mostre

a ele a importancia de priorizar-se.

Será que isso é real?

O melhor forma de mostrar ao seu cliente os

beneficios em adquirir seus produtos ou serviços

são as provas socias.

Quantas vidas vocês já impactaram?

Garantias de efetividade

Depoimentos, vídeo, escritos.

P.S : Depoimentos em video engajam 9 X mais que

escritos.

Quebrando objeções
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