
RESUMÃO DO PODER

GUIA DEFINITIVO PARA ENCONTRAR
OS FÃS DA SUA MARCA

COMO SER A ESTRELA DO SEU NICHO

É preciso entender qual é a
transformação que você gera.

O que é a persona? A representação
de quem você quer atrair.

Venda é conexão

Branding do digital

Escreve aí: quem quer vender pra todo mundo não
vende pra ninguém.

Encontre seu arquétipo para desenvolver a sua comunicação
baseada diretamente na sua personalidade

Vai se misturar com a sua personalidade.

Quem VOCÊ é. Sua história, seus valores.

O que você luta contra e a favor.

o que você acredita, suas frases, palavras.

A Inocente

A sábia

A Heroína

A Fora da Lei

A Exploradora

A Maga

A moça comum

A Boba da Corte

A amante

A Criadora

A Cuidadora

O que fazer depois que você sabe
sua persona?

Criar conteúdos que conectam

Criar até mesmo produtos
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O que vai conectar você com a sua
audiência é o conteúdo.

Tipos de conteúdo de valor que vão
trazer a audiência:

#Gratidão: quando você entrega algum conteúdo
que ensina ou  educa.

Quando você fala algo que a pessoa pensa que ela
ouve sempre, que ela quer que os outros saibam,
o que ela  também defende.

Site com blog

Usar palavras-chave

Distribuição do conteúdo

Entrega melhor que no insta

Pinar todas as fotos do seu site/loja

Fazer pasta com o universo do seu negócio

CALL TO  ACTION PARA O PRODUTO
A partir desses conteúdos em que as
pessoas vão se conectar, AÍ SIM  VOCÊ
JOGA A AUDIÊNCIA PRA UM SITE.

Tráfego orgânico

INSTAGRAM

SITE

PINTEREST

E-MAIL

TELEGRAM

COMO CRIAR CONEXÃO COM UM
FÃ-CLUBE COMPRADOR

5 ESTRATÉGIAS PARA ATINGIR SEU
CLIENTE E BRILHAR NAS REDES SOCIAIS

Instagram

Site

Pinterest

E-mail

Telegram



Quando é uma boa estratégia anunciar:

Como posso atingir meu público?

Saber quem são essas pessoas

Saber quem é você

Criar conteúdo focado em quem
você quer atrair

Tráfego orgânico

Tráfego pago

EXECUTAR tudo o que aprendeu
aqui

Hashtag

Parcerias

Compartilhamentos

Networking

Pinterest

SEO (no caso de quem tem
site ou blog)Corra do botão "Promover"

Entenda exatamente quem
é o seu público

Assim que você entra no Gerenciador de
Anúncios, tem Campanha, Conjunto de 
anúncios e anúncios.

Quando tudo o que vimos nas aulas
passadas estiver rodando

Existem dois tipos de público FRIO vai atingir com base
em interesses

QUENTE vai criar público
personalizado (não dá pra
fazer com o promover no 
insta)

CAMPANHA É O OBJETIVO

CONJUNTO é onde você determina
público, investimento, tempo,
posicionamento

ANÚNCIOS é onde vai o criativo
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SOS ANÚNCIOS  
IMPACTE UMA MULTIDÃO DE FÃS

PRA USAR O DIGITAL PRA ENCONTRAR
AS PESSOAS CERTAS E AUMENTAR SUAS

VENDAS VOCÊ PRECISA


