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• LEIA COM ATENÇÃO •
     9 a cada 10 pessoas já sabem disso: O WhatsApp é o app mais

utilizado pelos empresários e infoprodutores que desejam se aproximar
do cliente e vender mais, de maneira mais rápida.

     Muitos já começaram a empreender utilizando a ferramenta, e,

enquanto uns conseguem melhorar seus números, aumentando os
contatos e as vendas; outros não conseguem sair da estaca zero.

     Sabe porquê?

     Porque ele são constantemente assombrados pelo “fantasma do
banimento“. Se você quiser espantar este fantasma de uma vez por

todas da sua vida e garantir os seus contatos e vendas pelo WhatsApp,

a dica a seguir é crucial para o seu negócio.

     Você deve realizar a primeira abordagem da forma correta.

     Este tipo de contato deve ser bem pensado pois você não sabe como
está o cliente na outra ponta. Se ele está estressado, ocupado, receptivo.

     Quando é necessário trabalhar neste território desconhecido, uma
frase errada ou imagem antes da hora pode colocar tudo a perder.

     Quer saber como você pode melhorar sua abordagem?

     Vem comigo que eu te explico as 6 dicas para evitar ser bloqueado
e fazer uma abordagem digna de profissional, sem colocar a venda

ou sua oportunidade em risco.

     As dicas #3 e #6 vão te surpreender!



[ DICA #1 ]

     Em primeiro lugar, evite enviar uma mensagem grande demais,
dizendo tudo o que vier em mente. Uma pequena mensagem logo de
início apenas para chamar a atenção, é fundamental para se conectar
com a pessoa e fazer com que ela responda sua mensagem, dessa
forma após ela te responder o botão "Denunciar/Spam" irá

desaparecer do WhatsApp dela. Daí você terá o caminho livre para
introduzir o assunto.

Vamos ao Exemplo:

     Você diz: "Bom dia tudo bem?" Quando você manda mensagem,
para uma pessoas, no celular dela aparece as seguintes opções.
Denunciar / Bloquear / adicionar contato.

     Dica: Por isso que você de cara não pode mandar textão, ou seu
produto ou serviço. Porque a probabilidade dela clicar em SPAM é

quase 100%. Porque você foi indelicado e anti-profissional.

Respostas esperada do cliente: Olá... Oi... Tudo...

     Daí Pode mandar sua próxima ação. Sempre peço para as
pessoas deixarem uma reposta automática.

     Programe o WhatsAuto ou o WhatsApp Business ou qualquer

aplicativo gratuito na playstore de respostas automáticas para
WhatsApp. Após a resposta do cliente é hora de entrar com o discurso

de vendas padrão.

     Conclusão: Agora você está com o caminho livre para mandar

quantas mensagens quiser. Mas sempre recomendo, faça sempre com
moderação hein, rsrsrs...

PRIMEIRO CONTATO APÓS UMA TROCA DE CARTÕES



[ DICA #2 ]

     Quando o seu cliente não te conhece, o seu cuidado deve ser
multiplicado por mil para evitar ser bloqueado.

     Eu aprendi isso do jeito mais difícil, perdendo vários chips até

conseguir criar uma estratégia que diminuiu os níveis de spam
praticamente a zero. Ao colocar isso em prática, você vai economizar

tempo e dinheiro, pois vai ter uma estratégia mais eficaz e vai evitar
“queimar” chips (além de queimar a sua reputação algumas vezes).

Então vamos ao que interessa.

     Eu criei uma rotina de scripts que funciona muito bem. E ela é

adaptável a qualquer tipo de negócio. A diferença aqui, é que você tem
que conseguir mapear as objeções dos clientes, para ser mais eficaz.

     O que eu descobri foi um detalhe simples: Se você envia uma
mensagem simples, um cumprimento por exemplo, a pessoa tende a
te responder perguntando quem é. E isso não é tudo. Evite iniciar a

conversa com um anúncio ou pergunta referente ao seu negócio,
produto ou serviço.

     Este é o primeiro passo para evitar ser banido. Se a pessoa te
responde, ela tem um motivo a menos para te marcar como spam.

Então vamos ao exemplo:

Você: Olá, tudo bem?

Objeção esperada do cliente:
Quem é você?
Como conseguiu meu número?
Quem te passou o meu número?

ABORDAGEM EM LEAD FRIO



CONTINUANDO...

     As dicas para responder o cliente são: Seja verdadeiro.

     Diga seu nome, o nome da empresa, enfim, as informações que farão
o seu contato com o cliente “menos robótico”.

     Se você é adepto do envio de mensagens em massa, tome cuidado!

Caso você não faça uma variação das mensagens, pode acabar sendo
banido.

[ DICA #3 ]
EVITE GRANDES BLOCOS DE TEXTOS PRÉ-FORMATADOS

     De todas os empresários e infoprodutores que eu conheço que
enviam blocos de texto, praticamente 99% deles já tiveram problemas

com banimento.

     Estas mensagens são totalmente impessoais e deixam claro que é
uma mensagem padrão, disparada em massa.

     Se você não tem 10 segundos para tentar iniciar uma conversa, nem

tente convencer alguém de comprar algo apenas enviando uma
mensagem enorme, cheia de informações e emojis.

Uma comunicação mais eficiente pelo WhatsApp envolve:
Apresentação > Conexão via referência > Resposta positiva do
engajamento do cliente > Introdução ao assunto de vendas.

     Conquistar a atenção do seu prospect é muito importante.

     Imagine uma conversa por telefone: Se você falar tudo o que

pensa de uma vez e não receber um retorno positivo, sua mensagem
pode ser rejeitada antes mesmo de ser compreendida ou seja, banido.



[ DICA #4 ]

     Emojis são excelentes para criar uma conexão emocional com o
cliente. Principalmente no início da conversa, eles podem desempenhar
um papel importante para causar um impacto positivo.

     Mas tome cuidado para não exagerar e deixar seu discurso
parecendo infantil ou informal demais.

     Pense no que mais combina com o seu produto ou com o tipo de
cliente que você quer alcançar.

USE EMOJIS, MAS NÃO EXAGERE!

[ DICA #5 ]

     Hoje existem diversas ferramentas no mercado para te conectar com
o cliente de forma mais rápida. Uma delas é o WhatsAuto ( Ou Clique
Aqui que eu te passo)

     Ela serve para levar o cliente direto para o seu WhatsApp quando ele
clica no seu link.

     Normalmente os usuários utilizam o WhatsAuto em sites e redes

sociais, criando uma espécie de Atendimento ao Cliente que é rápido e
preciso. Utilizando a ferramenta, você facilita a vida do seu cliente de
duas maneiras: respondendo diretamente às dúvidas dele e deixando o
processo de compra e venda mais fácil.

     Quando você economiza o tempo do cliente e responde as dúvidas
dele, pode ter certeza que ganhou pontos no saldo final da conversa!

Implemente estas dicas hoje mesmo e veja como estes pequenos
detalhes podem elevar seus contatos e faça boas vendas!

USE FERRAMENTAS PARA SE CONECTAR COM O
WHATSAPP DO CLIENTE



[ DICA #6 - DICA DE OURO ]

     Descubra como o WhatsApp faz para identificar spam,
spammers e banir seus usuários.

     O WhatsApp já havia explicado antes um pouco sobre como fazia

para identificar spam sem ler suas conversas.

     No dia 06/02/2019, entretanto, o aplicativo deu mais detalhes do

processo de banimento, já que as conversas são criptografadas de
ponta a ponta e supostamente seguras.

     Segundo o app, mais de dois milhões de contas são removidas por

mês do mensageiro.

     Desse número, 75% estão ligadas ao algoritmo de aprendizado de

máquina desenvolvido para detectar usuários que estão infringindo as
normas da plataforma.

     Atualmente, as pessoas que utilizam o WhatsApp como vetor de

spam ou para envio de propaganda em massa na plataforma usam
diversas técnicas para burlar os limites do app para envio de
mensagens.

     Matt Jones, engenheiro de software do aplicativo, afirmou na Índia

para jornalistas que há casos de usuários utilizando sistemas para que
aceitem múltiplos SIMs (Cartões de celular) e, assim, consigam espalhar
mais spam.

"VALE MAIS ENVIAR 100 MENSAGENS POR DIA E
REALIZAR 10 VENDAS DO QUE ENVIAR 1.000 E NENHUMA
VENDA, QUALIDADE É MELHOR DO QUE QUANTIDADE"

BANIDO DO WHATSAPP?



CONTINUANDO...

Detalhes do modelo do aparelho;

Endereço de IP do aparelho;

Endereço de IP da operadora (posição da antena);

Endereço de IP da Modem;

Endereço de IP da Rede (Operadora);

Registar muitos números em um único aparelho.

COMO O WHATSAPP DETECTA SPAM E REALIZA OS BLOQUEIOS? 

Se uma rede de computador tenta registrar contas em massa ou um
número de telefone similar a um que tenha tentado registrar várias
contas antes, o sistema bloqueia esses usuários antes mesmo deles
poderem enviar uma mensagem.

     A situação do WhatsApp na luta contra o spam não é simples.

     Como a privacidade dos usuários é protegida por criptografia, o app
não tem acesso às nossas mensagens.

     Assim, recorre a diversas técnicas para saber o que ocorre na rede.

     O principal elemento utilizado pelo app para perceber os spams é o
chamado de “ações de usuários“.

     Nesse sistema estão incluídos registros de dados das mensagens e
até a taxa de mensagens enviadas.

     É possível olhar esses dois pontos sem quebrar a criptografia da
conversa De acordo com o The Next Web, Jones afirmou que a
companhia usa três momentos principais para identificar possíveis
spammers:

O QUE O WHATSAPP FAZ?



CONTINUANDO...

No ato de registro;

Durante troca de mensagens;
Respostas negativas a denúncias feitas por outros usuários;

Muitas mensagens em poucos minutos;
Mensagens com tamanhos similares;
Mídias iguais;
Respostas negativas a denúncias feitas por outros usuários;

“Dos dois milhões de usuários que bane por mês, a empresa diz
que 20% são feitos por esse método.”

     Existe ainda outro modelo que o app faz para identificar spammers
em ação.

     A companhia consegue verificar o indicador de “digitando…” no

topo da conta ou perceber que um usuário enviou 100 mensagens em
10 segundos, cinco minutos após o registro para flagrar sistemas

automatizados em ação.

     Durante a troca de mensagens O WhatsApp também consegue

perceber se o usuário manda muitas mensagens em um curto período
de tempo para diversas pessoas e ainda consegue contar a média de
número de letras usadas para perceber a repetição.

     Sendo o mais prejudicial de todos, as denuncias dos usuários é o
método mais eficiente da do WhatsApp para banir um usuário e

marcar com todos os índice citados acima no item:

     Durante o registro de um novo WhatsApp e não deixar os usuários

nem registrar novos chips. A empresa ainda checa todos itens citados
acima usando algoritmos inteligentes e inteligência artificial.

OBRIGADO E ATÉ MAIS...
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