
Campanha de Engajamento



Campanha de Engajamento

#01 - Descoberta  
#02 - Passo a Passo  
#03 - Você poderá enfrentar essas dificuldades



Agenda

Segunda-feira #01 - Descoberta  
Terça-feira #02 - Passo a Passo  
Quarta-feira #03 - Você poderá enfrentar essas dificuldades

#04 - Quinta-feira - Oferta  
#05 - Sexta-feira - Oferta 



Vídeo #01 - Descoberta  

“Oi, aqui é o _______ hoje eu quero te ensinar 
como_________. Por muito tempo eu fiz/vi enfrentando 
(problema)________ e não sabia como resolver na prática… 
Até que eu descobri que (causa)_________era o que estava 
impedindo os resultados. Finalmente eu descobri que era 
preciso (solução)________ e os resultados foram incríveis….  
 
Deixa eu te mostrar esse exemplo prático:



Vídeo #02 - Passo a Passo

“Oi, aqui é o _______ no vídeo de ontem eu te 
falei sobre(descoberta)________ e te mostrei na 
prática como(resultados)__________. Hoje eu 
vou te explicar o passo a passo para você 
conseguir os mesmos resultados….”  
 
Aqui está: Passo 01,02,03



Vídeo #03 - Possíveis dificuldades

“Oi, aqui é o _________ ontem você aprendeu na prática 
como(promessa/resultado)_________ mas eu percebi que muitas 
pessoas tiveram dificuldades em entender como irão colocar na 
prática o que eu ensinei… então vamos lá.  
 
Você poderá enfrentar esse problema (Objeção 01_____)  
Aqui está o que você precisa fazer para resolver  
 
Você poderá enfrentar esse problema (Objeção 02_____)  
Aqui está o que você precisa fazer



Vídeo #04 - Oferta
“Oi, aqui é o _________ novamente e hoje eu quero fazer um convite 
especial para você que me acompanhou nesses últimos dias….”  
 
Se você está enfrentando (problema)______ deve ter entendido que 
isso provavelmente está acontecendo (causa)________. Você aprendeu 
na prática os passos que você precisa seguir, que são 
(solução)_________  
 
Agora eu vou te explicar como pessoalmente eu posso te ajudar a 
alcançar (resultado)_______________  
 
Aqui está o que eu preparei para você….  
Apresentar em detalhes sua oferta. _______________________



A Campanha de Engajamento no 
final vira para Conversão e 
chamada para compra….



Essa é uma estrutura de vendas “light” sem pressão para 
compra, quem não der o próximo passo, aprendeu algo 

de muito relevante e continuará te acompanhando, 
possivelmente comprando em um próximo momento.



Esse modelo tende a gerar picos de vendas a 
cada campanha de engajamento… a vantagem 
é que você pode criar novas campanhas 1 vez 

por mês ou 1 vez por semana. 



Como? Basta escolher tópicos 
diferentes…



Se no seu serviço você trabalha 3 grandes 
áreas com seu público… em cada campanha 
você pode falar sobre um tópico diferente…



Se o seu produto digital você 
tem 5 módulos… Cada campanha 
pode tratar um módulo específico. 



Se o seu produto físico tem 
benefícios específicos, cada treinamento 

pode tratar algum específicamente. 



No produto físico, você pode tratar 
temas relacionados ao produto e não 
obrigatoriamente o produto em si…



Exemplo: Cosméticos, você pode 
dar dicas de beleza no treinamento 
e ao final, vender o produto físico. 



Essas campanhas são chamadas nos EUA de GoodWill 
(Bom Companheiro)… Consiste em manter um 

relacionamento constante com o seu público e realizar 
ações de vendas depois de uma nova campanha de 

engajamento. 



Exercício para  
essa segunda aula…



Escreva aqui abaixo o roteiro para o 
vídeo 01 (Descoberta)



Escreva aqui abaixo o roteiro para o 
vídeo 02 (Passo a Passo)



Escreva aqui abaixo o roteiro para o 
vídeo 03 (Possíveis Dificuldades)



Na próxima aula você irá aprender 
como criar uma BOA OFERTA!


