RESUMO DIA 01
COMO BATER 10 MIL SEGUIDORES EM 30 DIAS COM O EFEITO MAGNÉTICO
RESULTADOS ESPERADOS PARA QUEM ACOMPANHAR OS 4 DIAS:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ganhar mais seguidores certos;
Fazer as primeiras vendas online;
Se tornar referência na sua área com o poder das redes;
Aumentar engajamento;
Captar mais clientes;
Montar cronograma de posts infinitos;
Lotar sua agenda;
Perder o medo de gravar vídeos;
Criar oportunidades de novos negócios;
Clientes inesperados;
Fazer um Boom de vendas.

VOCÊ SÓ PRECISA SEGUIR OS 4 ELEMENTOS DA BÚSSOLA
Ter um Perfil Magnético > Efeito P.H.D > Funil da liberdade > Toque Viral
Praticamente você descobre o jeito certo de atrair mais seguidores, aumentar seu
nível de engajamento, preparar os seguidores para comprar seu produto/serviço
através do funil da liberdade e posteriormente escalar suas vendas através da
técnica da "fusão" que será revelada na quinta dia 15/04.

OS SEGREDOS DO ALGORITMO DO INSTAGRAM
O instagram é um aplicativo gratuito que possui 1,15 bilhão de usuários e consiste
em ter ferramentas internas para alcançar cada vez mais pessoas. Utilize dessa
rede social para impactar mais seguidores, divulgar seus serviços e captar mais
clientes.

FERRAMENTAS DO INSTAGRAM:

Descubra como usar cada ferramenta dessa e faça um croosover de informações
entre elas.
➢

Feed

➢

Stories

➢

Reels

➢

Live

➢

Biografia

➢

Destaques

➢

Igtv

FEED > SEU PORTFÓLIO
➢
➢
➢
➢
➢

Publique ao menos 1x ao dia;
Responda todos os comentários;
Analise as métricas do seus posts;
Use a regra dos 80/20 para as publicações;
Quebre o padrão no layout dos seus posts.

STORIES > CASA DO ENGAJAMENTO
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Faça 10 a 15 stories por dia;
Utilize das ferramentas dos stories para aumentar seu alcance ;
Conteúdo de forma rápida;
Compartilhe o seu dia a dia;
Use legendas nos stories em vídeos;
Abra caixa de perguntas ao menos 1x por semana.

IGTV > SEU PRÓPRIO CANAL DE TV DENTRO DO INSTAGRAM
➢ Comece os vídeos indo direto ao ponto e sem enrolação, atraia a atenção
dos seguidores;
➢ Priorize vídeos de até 3 min;
➢ Coloque um título chamativo;
➢ Prenda a atenção dos seguidores até o fim;
➢ Estimule o compartilhamento do vídeo.

LIVE > SEU MAIOR PONTO DE CONEXÃO COM A AUDIÊNCIA
➢ Após apertar o play, não espere já comece falando sobre o tema que irá
abordar;
➢ Insira o Título da live;

➢ Fixe o título da live;
➢ Pontos de interação (curtir, compartilhar e comentar);
➢ Publique os avisos antes e durante a live.

REELS > DICA ULTRA RÁPIDA
➢
➢
➢
➢
➢

Use uma capa chamativa;
Faça trailer do vídeo publicado no seu igtv;
Gere curiosidade e redireciona para outra ferramenta;
Compartilhe o conteúdo no feed;
Quanto mais você publicar maior sua chance de cair no "reels explorar" e
mais pessoas conseguirem te encontrar e começarem a te seguir.

BIOGRAFIA > SUA PRIMEIRA IMPRESSÃO
➢
➢
➢
➢
➢

Descreva sua promessa
Deixe claro o público que você atende
Se possível insira prova social. Ex: Mais de 2 Mil mulheres no programa Xfit
Insira um link de contato
Dê um comando de ação para as pessoas clicarem no link e chegarem até
você.

DESTAQUES > SEUS MARCOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Quem é você?
Depoimentos
Seus serviços
Perguntas frequentes
Viagens
Marcos

LEMBRE-SE: o digital nada mais é do que a expansão de quem você é no
presencial

NUNCA COMETA ESSES PRINCIPAIS ERROS:
➢ Não saber qual é o seu público;
➢ Não saber o que postar;
➢ Não ter constância nas ações

DESCUBRA QUE É O SEU CLIENTE ATRAVÉS DA TÉCNICA P.H.D

➢ Qual sua paixão?
➢ Qual sua habilidade técnica?
➢ Qual é a demanda desse público para a solução que você entrega?
Liste 5 pontos de DORES, DESEJOS E DÚVIDAS da sua audiência. As respostas te
darão um norte para publicações de conteúdos certos para audiência certa, e não
caia no CICLO DA GANÂNCIA SEM CENSURA"
➢

DOR:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

➢

DESEJO:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

➢ DÚVIDA?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

CONHEÇA OS 5 NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA DO SEU SEGUIDOR PARA
FAZER PUBLICAÇÕES CERTEIRAS:

➢ NÍVEL 01: não sabe que tem o problema e desconhece a solução
➢ NÍVEL 02: não sabe que tem o problema, mas conhece algum tipo de
solução
➢ NÍVEL 03: sabe que tem o problema, conhece algumas soluções, mas não
sabe qual a melhor
➢ NÍVEL 04: sabe que tem o problema, conhece algumas soluções, mas não
sabe que você existe
➢ NÍVEL 05: sabe que tem o problema, conhece sua solução e aguarda uma
oportunidade.

APLIQUE A TÉCNICA DE EFEITO MAGNÉTICO E GANHE 10 MIL SEGUIDORES CERTOS EM 30 DIAS.

Faça um anúncio em vídeo seguindo esses passos:
PASSO 01 - Fale de um problema comum que sua audiência possui e as
consequências desse problema;
PASSO 02 - Mostre que tem um caminho, um passo a passo para solução;
PASSO 03 - Revele que você entrega muitos dessas soluções de forma gratuita
dentro do seu instagram;
PASSO 04 - Dê um comando de ação para as pessoas clicarem no botão abaixo
do vídeo para te seguir.
Utilize das redes sociais para impactar vidas, ajudar mais pessoas, construir sua
autoridade e ser recompensado financeiramente por isso.
Nos encontramos na aula 02, terça feira, 13 de abril às 20h no YouTube. Link
disponível dentro dos grupos do whatsapp e no seu email.
#bussoladodigital #euacredito

