Primeiros 7 Dias na Lista
#1

As empresas e profissionais estão preocupados
em apenas CRIAR lista

Mais importante que CRIAR uma lista é saber
como colocar o seu público em uma
JORNADA...

Meta de Conversão

Participar de um Treinamento Online e AO
VIVO

Primeiros 90 Dias na Lista

Adquirir o Produto Principal da Empresa

#1 - Segmentação

#2 - Engajamento

#2

Desafios

As empresas e profissionais NÃO SABEM como
gerenciar o relacionamento com uma lista

USE as 4 Fases para Gerenciar sua lista de uma
maneira mais inteligente...

As empresas e profissionais não tem um
MODELO para planejar suas campanhas

#4

As pessoas "destroem" a reputação de suas
contas enviando emails para uma lista "Lixo"

O Modelo das 4 Fases que nós chamamos de
EMAIL MESTRE é a maneira mais inteligente
de planejar e gerenciar uma lista de emails.

A primeira sequência de emails é a fase da
segmentação... convite para consumir algo,
vídeo, pdf, planilha, etc...

Somente as pessoas que fizeram o download
irão continuar recebendo emails sobre aquele
assunto específico...

É aqui que você ENTREGA mais conteúdo
sobre o assunto que a pessoa demonstrou
interesse...
Essas pessoas demonstraram interesse naquele
tópico e serão preparadas para a oferta, isto é,
serão engajadas ANTES da oferta.

Esse é o momento de enviar a sequência de vendas... após segmentar e
engajar... (A maioria das pessoas simplesmente enviam emails de vendas para a
lista, sem segmentar e sem engajar, por isso não tem resultados)

#4 - Reset de Atenção

#3

Imagine sua lista com 10.000 pessoas e você
quer iniciar uma nova campanha...

Imagine que das 10.000 pessoas na sua lista,
500 pessoas fizeram o NOVO cadastro para
entrar na nova campanha...

4 Fases
#3 - Oferta

Como Conseguir Resultados Maiores e
Melhores Com Email Marketing

Adquirir um primeiro produto

Primeiros 15 Dias na Lista

Se você ficar enviando emails sem propósito
de rodar uma campanha, você está
simplesmente enviando emails sem estratégia
e sem nenhuma segmentação.

Após uma sequência de emails de vendas é o
momento de "REINICIAR" a atenção do
público e mudar de assunto... essa é a
preparação para uma nova campanha, com um
novo tópico.
Como consequência você tem uma saída maior
da sua lista, baixo engajamento e problemas
com sua reputação

Hard Bounce
Faça uma LIMPEZA constante na sua lista de
emails.

Não Engajados

Pessoas que não abriram seus emails nos
últimos 3 meses (90 DIAS)

DELETE esses emails da sua base, eles estão
prejudicando sua reputação.

