
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÉTODO 1: Vender experiência em treinamento 

através de livros 

 

 Publique livros em sua estreita faixa de nichos 

 Destaca seus conhecimentos 

 Aborda questões-chave em seu nicho 

 Mostra seu conhecimento e construa sua MARCA ESPECIALIZADA PESSOAL 

 

Guia passo a passo: 

 Concentre-se em um nicho 

 Encontre seu nicho no Amazon Kindle, Google ou Plataformas de Vendas de Cursos Online 

 Escolha um sub-nicho que não tenha muita concorrência (mas demanda decente) 

 Concentre seu livro nesse sub-nicho 

 Crie um link em seu livro que destaque sua marca de autor 

 Encontre um sub-nicho relacionado e escreva um livro sobre esse sub-nicho 

 Repita até cobrir todo o seu nicho 

 Escreva mais livros para detalhar sua experiência em seus nichos 

 

 

MÉTODO 2: Vender cursos em vídeo 

 

 Grave um conjunto de vídeos e venda o acesso à associação/assinatura 

 

Guia passo a passo: 

 

 Para evitar a concorrência: procure seu nicho e veja quantos concorrentes existem 

 Encontre um sub-nicho com menos concorrentes 

 Invista em melhores direitos autorais: títulos e descrições melhores e mais dignos de 

cliques 

 Usar vídeos de pré-visualização mais atraentes 

 ENTREGUE SOB PROMESSA - prometa mais do que seus concorrentes, mas entregue 

MUITO MAIS 

 Use planilhas e outros materiais de suporte que vendam seus livros para adultos e 

qualifique pessoas para seus WEBINARES PROGRAMADOS  



 Faça com que as pessoas se inscrevam na sua lista de e-mails 

 Chame as pessoas para a ação para compartilhar suas informações sobre o seu curso 

 Crie um curso para todos os seus sub-nichos e use os elementos acima. 

 

MÉTODO 3: Webinars agendados 

 

São apresentações de vídeo pré-gravadas 

Os espectadores precisam se inscrever no "evento" 

 

Guia passo a passo 

 Escolha a plataforma de webinar certa (deve ter elementos de pagamento / promoção / 

sistema robusto de configuração de compromissos) 

 Escreva seu script de vídeo 

 Grave seu vídeo 

 Faça divulgação / promoção 

 Configurar sistema de configuração de compromisso 

 Configure o sistema de e-mail para lembrar as pessoas 

 Envie notificações de eventos e atualizações pagas 

 Ganhe dinheiro com sua lista (anúncios afiliados / anúncios individuais / seus próprios 

produtos / livros para kindle / cursos na Udemy, Hotmart, Eduzz, Monetize 

 

MÉTODO 4: Webinars ao vivo 

 

Apresentação ao vivo real na frente da câmera 

Forma livre com pontos de discussão 

Evento único com possíveis replays (se você desejar) 

O compromisso está agendado ema data específica - só pode ser visualizado quando você está 

falando ao vivo 

 

Guia passo a passo 

 Escolha a plataforma de software do seminário ao vivo (deve ter componente de cobrança 

e promoção / componente de coleta de e-mail) 

 Escolha a data (aumente a probabilidade de muitas pessoas reservarem) 

 Pratique com os materiais preparados, bem como possíveis coisas que possam surgir 

 Apareça ao vivo, motivado e ansioso para ajudar 

 Lembre-se de que sua MARCA está em jogo 

 Chame as pessoas para agir em relação aos seus livros, vídeos gravados e treinamento ao 

vivo 



 Chame as pessoas para a ação para compartilhar suas coisas 

 

MÉTODO 5: Coaching Individual 

 

 Treinamento pessoal via Skype, hangouts do Google ou Zoom 

 Público de um 

 Interação ao vivo 

 

 Guia passo a passo: 
 

 Configure o sistema de marcação direta indicando seu site de autor 

 Configure sistema de pagamento - as pessoas devem pagar antecipadamente 

 Analise os materiais de base do cliente antes da sessão 

 Aparecer no horário agendado 

 Tente obter a próxima sessão 


