RESUMO DIA 03
ALCANCE SUA LIBERDADE COM O FUNIL MAIS DESEJADO POR TODOS OS
PROFISSIONAIS DO MUNDO (FUNIL DA LIBERDADE)
DESCUBRA O CAMINHO QUE O SEGUIDOR DEVE FAZER, DA HORA QUE COMEÇA A TE
SEGUIR ATÉ COMPRAR SEU PRODUTO OU SERVIÇO
➢ Quanto mais pessoas começarem a te seguir, maior a chance de você fazer
um boom de vendas.
➢ O funil da liberdade possui 4 etapas, são elas:

Etapa 01 - aqui é o momento de atrair cada vez mais visitantes a sua página com
posts certeiros, lives compartilhadas, conteúdos de impacto que são
compartilhados com mais pessoas e tudo isso pode ser potencializado com o
"tráfego pago", fazendo anúncios para atrair novos seguidores.
Etapa 02 - Aqui é o momento de você se aproximar do seu novo seguidor, criar
relacionamento respondendo caixa de perguntas nos stories, comentários em

posts, estimular perguntas no direct e responder entregando uma solução. Nesse
momento o seguidor passa a consumir cada vez mais o seu conteúdo diário.
Etapa 03 - Momento de criar novas oportunidades e prometer algo que irá gerar
transformação na vida do seu seguidor a partir do momento que ele se torna o
seu cliente. Abra 10 vagas para uma nova turma de mentoria e atendimentos
online e faça uma promoção relâmpago do seu produto, porém para X pessoas.
Aqui o ápice dessa etapa é criar uma nova oportunidade para aqueles que
querem uma maior transformação e já estão com um nível de consciência
elevado para comprar o seu produto ou serviço.
Etapa 04 - momento de concretizar a venda. Aqui seu seguidor quer comprar seu
produto, já sabe como será a entrega e já quase não tem mais dúvidas. Faça uma
boa oferta, entregue bônus para valorizar a percepção do seu produto, dê
garantia, possibilidades de pagamentos e efetue a venda.
A partir daí você começa uma nova jornada com os novos clientes. É assim que
você transforma seu instagram numa máquina de vendas… quando isso
acontece, seus seguidores ficarão loucos para comprar de você.

CONSTRUA SEU PRÓPRIO FUNIL, SEGUE EXEMPLOS:

OU VOCÊ SE ADAPTA E ENTRA NO JOGO, OU FICA NA ARQUIBANCADA E SE TORNA MERAMENTE
ESPECTADOR DO SEU FRACASSO.

E para você que está pronto para dar o próximo passo, quero te fazer um convite
para ingressar na próxima turma do Treinamento Instagram Magnético, onde
serei seu mentor e vou te entregar um guia para você aplicar o Efeito Magnético
para ter 10x mais seguidores, tornar-se referência na sua área e fazer vendas
diárias, mesmo se você é tímido ou tem poucos seguidores.

No Instagram Magnético você terá:
➢ Acesso a plataforma de estudos 100% online

➢ 13 módulos
➢ 60 aulas
➢ 12 meses de acesso ilimitado
➢ Material de acompanhamento

AO GARANTIR SUA VAGA NO INSTAGRAM MAGNÉTICO, VOCÊ IRÁ LEVAR 07 BÔNUS DE PRESENTES:
BÔNUS 01 > A gravação completa da Bússola do Digital > não tem preço
BÔNUS 02 > 03 mentorias online e ao vivo (copy para instagram, tráfego alcance
turbinado e técnicas para perder a vergonha e timidez para gravar vídeos para
internet) > 1.500
BÔNUS 03 > Curso Edição Criativa: o essencial para edição de fotos e vídeos pelo
celular > 297
BÔNUS 04 > Material de acompanhamento + guia de implementação do
Instagram Magnético > 500
BÔNUS 05 > Live Cash: como lançar seu produto por meio de lives > 300
BÔNUS 06 > Curso Canva Turbinado: como construir posts em até 5 min com
ferramenta gratuita > 297
BÔNUS 07 > Grupo VIP de acompanhamento no whatsapp por 60 dias > 197
Somente os valores dos bônus daria R$3.091, mas nessa oferta exclusiva você irá
ganhar todos eles de presente.
Somando os bônus (R$3.091) + o Instagram Magnético (R$2.000) + a gravação da
Bússola do Digital, seria mais de R$5.091.
Mas, para quem estiver na aula 04 da Bússola do Digital ao vivo, nesta quinta
feira, dia 15 às 20h, irá receber uma oferta exclusiva para ter acesso a tudo isso por
uma condição realmente imperdível.
Nos encontramos logo mais, #euacredito.
Diego Medeiros.

