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SEO Técnico

Consiga Links...
Domínios EXATOS!!!!

Medo de errar

SEO É MARKETING
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Identifique tendências de busca

Produza Ofertas em Formato de Conteúdos

Promessa

Olá, aqui é o Natanael Oliveira da Piscinas
Oliveira... e nesse vídeo eu quero te ajudar a
escolher a piscina IDEAL para o seu projeto...
Uma recomendação importante, não compre
nada antes de assistir o que eu tenho para
compartilhar com você.

Problema

Nos últimos anos eu tenho visto muitas
pessoas transformarem o sonho da piscina em
casa em um pesadelo que nunca tem fim....
Piscina que nunca fica pronta, orçamento que
fica sendo ultrapassado o tempo todo, defeitos
em toda a piscina e o que é PIOR... Piscinas
que se tornam um RISCO para sua família...

Como usar o SEO para Criar
Campanhas de Vendas Online

Piscina
A Maneira MAIS RÁPIDA de usar o seu
Conhecimento de BUSCA para Gerar
Resultados.

Como escolher a melhor piscina de Fibra?

Script do vídeo

Causa

Por que isso acontece? Simplesente porque as
pessoas NÃO SABEM escolher uma piscina... e
quando entram em uma loja, não sabem as
perguntas certas a se fazer...

Cases Práticos

Pergunta 01
Solução

Aqui estão as 3 perguntas que você precisa
fazer ANTES de comprar uma piscina...

Pergunta 02
Pergunta 03

Oferta

Bom, agora que você aprendeu essas 3
perguntas... você está mais preparado para
finalmente comprar sua piscina... A propósito,
se você quer que pessoalmente eu te ajude
nesse momento tão importante, aqui abaixo eu
vou deixar um link para você agendar uma
reunião comigo.
Grande abraço e até a próxima

Colchão
Barbearia
Estrutura da Mensagem

Como escolher o colchão ideal?
Como escolher o melhor corte de cabelo
masculino?

