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     Todos os dias, milhões de pessoas compartilham conteúdo e
conversam utilizando um dos aplicativos mais baixados do mundo, o

WhatsApp. Com isso, a ferramenta se tornou importante para realizar

qualquer tipo de venda. Mas, é preciso saber qual o tipo de mensagem,

copy e gatilho utilizar para converter suas mensagens em vendas.

     O conteúdo que disponibilizamos neste produto é de alto valor e
confidencial. Por isso, alertamos você a não compartilhar qualquer

conteúdo deste produto nas redes sociais. Ele é exclusivo para você
utilizar em seus negócios.

     Você está prestes a mudar sua maneira de vender produtos e
serviços através do WhatsApp. Os scripts utilizados aqui ajudam a

converter 120% mais boletos, 78% mais conversão no abandono de

carrinho e aumento de 65% nas vendas em relação a outras

ferramentas como e-mail e SMS.

• BOAS VENDAS •
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     Antes de exibirmos os scripts de vendas, queremos pontuar

questões importantes para que você venda mais pelo WhatsApp.

     Recomendamos que você sempre tenha algo para oferecer para seu
cliente. Seja um conteúdo digital gratuito, uma oportunidade de
negócio, um cupom de desconto para seu produto, um brinde ou algo
do tipo. Em vários scripts, você precisará disso para conversão.

A utilização de emojis também deve ser de bom senso. Tenha

cuidado para não infantilizar suas mensagens com uma grande
quantidade de emojis. Sempre envie emojis positivos.

Nunca envie vídeos engraçados, memes ou correntes para seus
contatos.

Sua maneira de interagir com o público deve se fundamentar em

alguns pilares:

● Entusiasmo;

● Escrita correta;

● Foco em ajudar;
● Use o nome do cliente sempre que possível;
● Utilizar algum gatilho de vendas.

[ PRÉVIA ]
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     É fundamental ser animado no processo de vendas. Se o cliente
notar que você está desanimado em suas mensagens de texto ou de
áudio, é como um balde de água fria no interesse dele.

     Pense em como você gostaria de receber uma mensagem. Tente não
ser um vendedor descarado.

[ ENTUSIASMO ]

[ ESCRITA CORRETA ]

     Escrever de maneira errada é um dos principais problemas no
processo de vendas. Você pode achar que isso não é tão importante.

Mas, acredite, é um dos pontos que mais desanimam clientes a
efetuarem uma compra.

     Portanto, escreva corretamente. Caso tenha alguma dúvida, pesquise
para ver qual é a ortografia correta de determinada palavra.

[ FOCO EM AJUDAR ]

     Se você ficar enchendo o WhatsApp de seus clientes com

mensagens de venda, certamente eles vão te bloquear ou ficar
totalmente desinteressados. Tenha você interesse neles. Tenha
aproximação.

     Acompanhe os Stories que seu cliente posta e sempre comente algo
positivo. Algo que você gostaria que alguém lhe enviasse.

     Não seja um vendedor chato que está somente preocupado em
vender seu produto, serviço ou uma oportunidade de negócio.
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     O nome do cliente tem um enorme poder na conversão de vendas. Como
você verá nos scripts, o uso do nome é importante para mostrar para ele é
especial. Além disso, por usar o nome dele, você consegue desfazer a sensação
que o cliente tem de que está enviando mensagem para todos em busca de
alguma venda.

[ USE O NOME DO CLIENTE ]

[ UTILIZE GATILHOS DE VENDA ]
     ● Reciprocidade: Temos a tendência natural de retribuir algo que nos gera
valor. Sendo assim, procure sempre gerar valor para seu contato. Um brinde,

cupom de desconto, conteúdo digital relevante, ou algo do tipo é
recomendado.

     ● Prova Social: Que tal enviar depoimentos de outros clientes sobre seus
produtos e serviços? A prova social irá remover qualquer dúvida que seu cliente
possa ter.

     ● Escassez: Quando você envia uma mensagem afirmando que “restam
últimas unidades”, As inscrições irão se encerrar”, ou textos similares, você
motivará seu cliente a agir para não perder o produto.

     ● Autoridade: Este gatilho, em minha opinião, é o principal. Se você é
autoridade no que vende, terá mais clientes. Seu contato precisa sentir que
você tem autoridade no que está falando. Se está enviando uma mensagem
sobre um hotdog, tenha a certeza de transmitir a sensação de que você produz
um dos melhores hotdogs que ele poderá comer. Se você está vendendo um
carro, tenha a certeza que o cliente achará você um expert no assunto.

     ● Antecipação e Novidade: Outro bom gatilho de vendas é a novidade.

Compradores de impulso tendem a aderir às novidades com mais rapidez do
que qualquer outro. Se você já traçou o perfil de seu contato e ele é um
comprador por impulso, inclua esse gatilho em suas vendas.

IMPORTANTE: TENHA UMA CONTA NO WHATSAPP APENAS PARA SEU NEGÓCIO.

NÃO UTILIZE SEU NÚMERO PESSOAL DO WHATSAPP PARA SUAS VENDAS.
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Vamos começar com os modelos?

Mesmo que você não pertença a um determinado ramo de atuação,

recomendo firmemente que leia todos os scripts.

Eles servirão para a estimular sua criatividade.

Você pode ler scripts de outra área e adaptar para seu negócio. Sempre
funcionou para os centenas de profissionais que usufruem de nossa
metodologia de empoderamento.

Desfrute!

[ MODELOS/SCRIPTS PARA VENDAS ]
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- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Tudo bem?

- Vou liberar o acesso ao [nome do produto digital].

- Vou te dar a chance de efetivar sua inscrição.

- Posso prosseguir?

[ GERAL ]

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Como vai, tudo bem?

- Esta semana estamos oferecendo uma novidade incrível para você e
sua família. Tenho certeza que você vai gostar.
- Posso te esperar?

- Olá, [nome do contato].

- Estou preparando vários pedidos para amanhã. Quero aproveitar e
pedir aquele [nome do produto] que você gosta.

- Quantas unidades você vai querer?

- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome]. Eu e minha equipe estamos finalizando os pedidos
para esta semana. Minha equipe anotou um pedido de [nome do
produto e quantidade] para você. Tenho certeza que irá gostar.
- Esta quantidade está boa pra você?

- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome]. Tudo bem?

- Estamos com a última unidade do [nome do produto.]

- Minha equipe está animada com o sucesso e me pediu para entrar em
contato contido apenas para confirmar o pedido.

- Posso prosseguir?
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- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome].

- Tenho uma novidade no cardápio de hoje.

- Preparamos este prato para alguns clientes especiais. Você é um dos
clientes que está em nossa lista [nome do contato].

- Posso reservar sua mesa?

[ RESTAURANTES, LANCHONETES E
SIMILARES ]

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Como você está? tudo bem?

- Amanhã teremos algo bem especial. Estou lhe enviando essa
mensagem porque gostamos de sua presença por aqui. Como gratidão,

quero te convidar para jantar conosco. Se você vier com um
acompanhante, daremos 25% de desconto.

- Vou reservar sua mesa para esse final de semana, tudo bem?

- Tudo bem com você, [nome do contato]?

- Neste final de semana teremos algo especial! Fecharemos a casa
apenas para alguns clientes, [nome do contato]. Vou reservar uma mesa
para você e até 3 acompanhantes.
- Combinado?

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome do restaurante].

- Nosso cardápio ficou mais atraente. Queremos sua opinião sobre
nossos pratos o quanto antes. Pra te ajudar, quero te dar 10% de
desconto em sua conta.

- Posso reservar uma mesa para você?
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- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome do restaurante].

- Como vai? tudo bem? Nesse final de semana vai acontecer o
lançamento de um de nossos novos lanches. Vamos oferecer apenas 80
deles.
- Posso reservar seu nome, [nome do contato]?

- Olá, [nome do contato]!

- Estou preparando as encomendas de amanhã. Posso contar com seu
pedido de [nome do produto] para amanhã?

- O pessoal está animado para caprichar na encomenda.

- Posso anotar seu pedido?

- Olá [nome do contato]!

- Descanse um pouco hoje. Deixe que eu, [seu nome], e minha equipe
prepare seu jantar. Vou te enviar o cardápio abaixo para que você possa
escolher o que mais lhe agrada. Estou aguardando seu pedido.

- A entrega é rápida, [nome do contato], eu prometo.

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome do estabelecimento].

- Esta semana estamos com uma promoção especial. O valor do [nome
do produto] caiu para [preço do produto]. Estou comunicando apenas
alguns clientes antes que o estoque acabe.

- Quantas unidades posso separar para você?

[ SUPERMERCADOS E SIMILARES ]

- Hoje é dia de promoções, [nome do contato]!

- Estou alertando alguns clientes com antecipação, antes do estoque
acabar. Eu e minha equipe te aguardamos.
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- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome do estabelecimento].

- Selecionamos 5 clientes para ganhar o cupom de 10% de desconto.

- Você foi um dos selecionados!
- Até o dia [dia estipulado] você pode retirar tal desconto.

- Aguardo você!

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome do estabelecimento].

- Eu e minha equipe separamos alguns produtos promocionais para
limpeza de seu veículo.

- Hoje oferecemos 10% de desconto em qualquer produto para você,

visto que ama seu carro.

- Posso te aguardar ainda hoje?

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome da revendedora de carro]. Tudo bem com
você? 

- Estou reservando aquele carro que você se interessou. Quero saber
quando você pode realizar o test-drive do automóvel.
- Posso te aguardar amanhã?

[ CARROS ]

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome].

- Esta semana estamos realizando um feirão para vendas dos veículos
em nosso estoque. Conversei com o responsável pela loja e ele me
autorizou a lhe oferecer mais um desconto no carro que você se
interessou.

- Posso levar o veículo até você para um test-drive.

- Podemos marcar para amanhã?
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- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Tudo bem?

- Nesta semana selecionamos 3 clientes para oferecermos um desconto
agressivo em nossos veículos. Estou entrando em contato porque você
foi um dos escolhidos. O responsável pela loja autorizou um desconto
no veículo que você se interessou.

Posso marcar o test-drive para amanhã, [nome do contato]?

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Tudo bem?

- Essa semana recebi mais um veículo com as características que você
me informou. Vou te enviar algumas fotos.
- [Envie as fotos]
- Vou reservar ele até amanhã para você fazer o test-drive. OK?

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome da concessionária ou garagem]. Tudo bem?

- Eu conversei com o responsável pela loja e queremos fazer uma
proposta em seu veículo. Visto que você tem interesse em adquirir um
novo automóvel, separamos uma ótima proposta.

- Posso te aguardar amanhã?

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], do [nome do lava-jato].

- Como está seu carro? Separamos um bom desconto para 10 de nossos
clientes para amanhã.

- De R$ [preço] por [preço].
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- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome da loja de calçados].

- Como você está, tudo bem?

- Chegou novos pares de calçados hoje! Eu lembrei de você quando vi
esses dois pares.
- [Envie as fotos.]
- Vou reservá-los para você provar.
- Pode ser ainda hoje?

[ LOJA DE CALÇADOS, ROUPAS E
ACESSÓRIOS ]

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome da loja de calçados].

- Esta semana estamos oferecendo 30% de desconto para um pequeno
grupo de 5 clientes. Você foi um dos escolhidos. Vou te enviar algumas
fotos das novidades que temos aqui na loja. O preço que eu te passar é
válido somente pra você.

- Então, peço que não compartilhe o valor com outras pessoas, tudo
bem [nome do contato]?

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Tudo bem?

- Chegaram novas peças hoje! Antes de colocar na vitrine, quero te
mostrar o que eu separei pra você, [nome do contato].

- [Envie as fotos]
- Achei que essas peças combinam bastante com o seu estilo. Qual das
peças você quer que eu reserve para amanhã? (Você já compra conosco
há algum tempo.

- Então consigo um bom desconto.) OK?
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- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Tudo bem?

- Amanhã vamos expor novas peças. Estamos enviando essa mensagem
apenas para alguns de nossos clientes. Assim, vocês podem ter acesso
em primeira mão ao que estamos para oferecer.
- Qual horário posso te esperar amanhã?

- Amanhã é dia de lançamento, [nome do contato]!

- Como você está? tudo bem? Espero que sim!

- Abaixo segue algumas peças que eu recebi e achei que combinam
com você. Seu gosto é realmente ótimo! Eu já peguei algumas dessas
peças pra mim hehe.

- Vou te enviar as fotos:
- [envie as fotos dos produtos]

- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome], da [nome da loja].

- Amanhã vou fazer encomendar algumas [nome do produto].

- Posso anotar aquele [nome do produto] que você gostou?

- Vou conseguir um desconto ótimo com o pessoal, [nome do contato].

- Posso anotar seu pedido?

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome da loja].

- CHEGARAM NOVAS GRAVATAS! Vou te enviar as fotos das que eu
acho que mais combinam com você.

- [Envie as fotos das gravatas que realmente combinam com o
contato]
- Vou reservar elas para você escolher amanhã, tudo bem?
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- Olá, [nome do contato].

- Acabei de receber as encomendas para a [nome da loja].

- Vou te enviar as fotos das roupas que encomendei para você.

- [Envie as fotos]
- Quais das peças que posso separar para você ver amanhã?

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome da corretora de seguros].

- Temos notado um aumento nos números de roubos em nossa cidade
nos últimos meses. Recebemos alguns pedidos de clientes para
realização do seguro automotivo. Como a demanda aumentou, quero
oferecer um desconto no seguro para seu veículo, [nome do contato].

- Apenas confirme o ano e modelo de seu carro para cotação.

- Aguardo seu retorno, [nome do contato].

[ SEGUROS ]

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome].

- Selecionamos 5 contatos para receber os 20% de desconto que
oferecemos nesta semana, aqui na [nome da corretora de seguros].

- Para quando podemos agendar um horário?

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome da corretora].

- Nesta semana vai acontecer o lançamento de nossa nova lista de
preços para seguros automotivos e residenciais. Está bem mais atraente,

[nome do contato].

- Para os 10 primeiros clientes vamos oferecer mais 10%.

- Posso reservar sua cotação?
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- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome da imobiliária]. Tudo bem?

- Encontrei a casa de faz seu perfil. Vou te enviar algumas fotos.
- [Envie as fotos]
- A localização é ótima! Estou ciente de sua margem para investimento,

[nome do contato]. Por isso, consigo um ótimo preço neste imóvel.
- Posso agendar a visita para amanhã?

[ IMÓVEIS ]

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Tudo bem?

- Eu quero encontrar a casa perfeita pra você. Então, vou precisar saber
mais sobre seu perfil. Você está à procura de uma casa com quantos
dormitórios?
- Você tem preferência por alguma região?

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Tudo bem?

- Notei que você gosta de animais. Isso é ótimo! Depois de pesquisar
bastante no banco de imóveis que temos, encontrei uma casa perfeita
para você conviver com seus cãezinhos.
- Olha essas fotos. Certeza que eles vão gostar.
- [Envie as fotos.]

- Olá, [nome do contato]. Tudo bem?

- O que você achou as fotos que te enviei? Esse é o perfil de imóvel que
você estava procurando? Posso fazer uma busca completa em nosso
banco de imóveis para lhe oferecer exatamente o que você precisa,

[nome do contato].

- Quais as descrições do imóvel ideal para você?
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- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome da escola]. Tudo bem?

- Tenho só mais duas vagas para o [nome do curso ou treinamento].

- Vou pedir para minha equipe realizar sua matrícula.

- Tudo bem?

[ CURSOS E TREINAMENTOS
(ONLINE/PRESENCIAL) ]

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Tudo bem?

- Antes do encerramento das inscrições eu quero te dar a oportunidade
de participar do [nome do curso ou treinamento].

- Amanhã já não será mais possível realizar a matrícula. Vou te dar um
desconto de 15% e avisar minha equipe para deixar sua matrícula
pronta. Tudo bem?

- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome], da [nome da imobiliária].

- Notei que você gosta bastante de seu carro. Então acredito que o
imóvel que você procura deve ter uma garagem bem protegida.

- Olha as fotos deste imóvel.
- [Envie as fotos]
- Posso registrar seu nome como interessado nesta casa?

- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome], da [nome da imobiliária]. Tudo bem?

- Sou especialista em retirar as pessoas do aluguel e colocá-los em sua
casa própria. Quero saber o que está faltando para que você deixe o
aluguel.
- Eu preciso desta informação para lhe ajudar.
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- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Como você está? Tudo bem?

- E seu cãozinho? Espero que esteja tudo bem com ele também. Eu
separei uma vaga para banho e tosa para ele amanhã.

- Qual o melhor horário?

[ PETSHOP E CLÍNICAS VETERINÁRIAS ]

- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome], da [nome da escola].

- Tudo bem? Consegui mais duas vagas para o curso de [nome do
curso]. Conversei com o responsável e consegui reservar uma inscrição
para você.

- Minha equipe precisa apenas de seu e-mail, ok?

- Últimas 5 vagas, [nome de seu contato].

- Quero efetivar sua inscrição, [nome de seu contato].

- Estou enviando seu nome para minha equipe para realizarem a
matrícula. OK?

- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome], da [nome da escola].

- Eu e minha equipe estamos aguardando seus dados para realização
de sua matrícula. As inscrições se encerram amanhã. Por favor, informe
os dados abaixo. O [nome de um colaborador da empresa] está
aguardando para efetivar sua matrícula.

- [Dados solicitados]

- Olá [nome do pet do seu contato]!

- Sou [seu nome], da [nome do petshop]. Tudo bem?

- E seu dono, como está? Chegaram aqueles petiscos que você gosta!

Faz um carinho no seu dono pra ele te levar aqui amanhã. Ele também
vai gostar.
- Amanhã a gente se encontra, tudo bem?
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- Olá, [nome de seu contato]. Como você está, tudo bem?

- Hoje recebemos mais alguns relatos do pessoal que fez nosso
programa de dietas.
- Eu, [seu nome], fiquei bastante empolgado em compartilhar os
resultados deles com você.

- [Envie imagens de prova social]
- Vou preparar o mesmo programa de dieta para você. Mas, com uma
única diferença (segredo, por favor). Consegui um desconto pra você
começar amanhã.

- Minha equipe já está com seu nome para o início. Tudo bem?

[ CLÍNICA DE ESTÉTICA ]

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Como está o/a [nome do pet do contato]?

- Quero conhecer seu pet melhor. Assim posso elaborar um brinde e
marcar um horário para você buscá-lo. Quantos anos tem seu pet,
[nome do contato]?

- Ele tem preferência em suas refeições ou come tudo que vê pela
frente? (hehe)

- Olá! Como você está, [nome do contato]?

- Sou [seu nome], da [nome da clínica].

- Acabei de ultrapassar a marca de [quantidade de clientes] clientes
que conseguiram a redução de medidas de maneira saudável. É muito
bom ver que nosso esforço é recompensado, não é?

- Em vez de tentar sozinho, que tal contar com minha ajuda? O que
você mais precisa?

- Infelizmente muitos querem emagrecer, mas poucos conseguem.

Sabe por que? Eu, [seu nome], vou te passar o que é necessário para
seguir o caminho dessas pessoas.
- [Envie fotos de antes e depois de clientes.] Tenho horário para lhe

atender amanhã. Amanhã a tarde é o melhor horário para você?
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- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome], representante da [nome da marca].

- Como você está, tudo bem?

- [Mencione algo que você conhece do cliente. Ex: Como foram
suas férias?]
- Chegou as encomendas do [nome do produto] que realizei. Fiz o
pedido que mais unidades, visto que a demanda aumentou.

- Antes de avisar todo meus clientes, que fazer seu pedido. OK?

[ COSMÉTICOS, BELEZA E DIETA ]

- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome], representante da [nome da marca].

- Estou finalizando o pedido das encomendas deste mês. Estou
entrando em contato para saber quais os produtos que você vai
encomendar.
- É possível me enviar seu pedido ainda hoje?

- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome], representante da [nome da marca].

- Olha os resultados que a [nome da cliente – case de sucesso]

conseguiu. Quero que você seja a próxima! Minha equipe está com um
horário para amanhã.

- Vou agendar para você, tudo bem?

- Olá, [nome do contato]. Sou [seu nome], representante da [nome da
marca]. Tudo bem?

- Olha os resultados que a [nome da cliente – case de sucesso]

conseguiu em poucos dias. Tenho certeza que você será a próxima a
conseguir! Eu ainda tenho uma vaga para o nosso treinamento.

- Minha equipe quer realizar sua inscrição, podemos prosseguir?
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- Olá, [nome do contato].

- O primeiro lote está terminando. Faltam só 5 vagas.
- Eu, [seu nome], quero reservá-las para você e seus amigos. Essas 5
vagas são suficientes?

[ FESTAS E EVENTOS ]

- Olá, [nome do contato]. Tudo bem?

- Sou, [seu nome], do buffet [nome do estabelecimento].

- Eu e minha equipe estamos preparando vários bolos para as
formaturas de fim de ano. Separamos um profissional especializado
para você realizar seu pedido ainda essa semana.

- Posso contar com seu pedido amanhã?

- Olá, [nome do contato]. Tudo bem?

- Eu, [seu nome], e minha equipe da [nome do estabelecimento]

estamos finalizando os pedidos para amanhã. O pessoal tá animado
para te atender também.

Posso fazer um pedido de [nome do produto] para você?

- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome], do [nome do show].

- Consegui 2 lugares na ala [nome do espaço]. Este é um dos melhores
lugares para assistir o show. Duas pessoas desistiram e quero oferecer
esses ingressos para você, [nome do contato].

- Se fechar hoje comigo, consigo 10% de desconto com a produção do
evento!

- Posso pedir para minha equipe reservar esses ingressos para você,

[nome do contato]?
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[ ODONTOLOGIA ]
- Olá, [nome do contato]. Tudo bem?

- Sou, [seu nome], do consultório [nome do estabelecimento].

- Essa semana eu consegui um horário para você! O Dr. Quer fazer uma

avaliação de seus dentes para assegurar que estão saudáveis.

- Tenho horário para amanhã às 16 horas. Tudo bem?

- Olá, [nome do contato]. Tudo bem?

- Sou, [seu nome], do consultório [nome do estabelecimento].

- Como está sua saúde bucal? Consegui um horário para uma avaliação

amanhã, sem compromisso.

- Pode ser às 15 horas?

- Olá, [nome do contato].

- Sou [seu nome], do [nome da festa].

- Faltam 10 ingressos para o encerramento do primeiro lote. Estou

separando 4 ingressos para você e seus acompanhantes.

- Quando posso enviar os ingressos até você?

[ CONSULTÓRIO MÉDICO ]
- Olá, [nome do contato – em caso de pessoas idosas, utilizar senhor e

senhora antes do nome]. Tudo bem?

- Sou o Dr. [nome do Dr.]. Como estão seus exames? Consegui um

horário para você na próxima semana.

- Posso pedir para minha secretária ligar para você?

- [CONFIRMAÇÃO DE CONSULTA]

- Olá, [nome do contato]. Tudo bem?

- Aqui é [seu nome], do [nome do consultório]. 

- Eu e a equipe do [nome do Dr.] estamos lhe esperando hoje, às

[horário marcado]. Grande abraço.
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[ CONVERSÃO DE BOLETOS ABERTOS ]
- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome da escola]. Tudo bem?

- Recebemos sua matrícula e ficamos no aguardo da confirmação de

pagamento do boleto para o envio das instruções de seu curso. OK?

- Dúvidas, estou à sua disposição.

- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome], da [nome da empresa]. Tudo bem?

- Recebemos seu pedido e estamos aguardando a confirmação de

pagamento. Assim que recebermos seu pagamento, vamos preparar

seu produto para envio. OK?

- Dúvidas, estou à sua disposição.

- Que ótimo, [nome do contato]!

- Recebemos seu pedido em nosso sistema.

- Fiquei muito feliz de saber que você fez a melhor escolha. Assim que o

pagamento for efetivado, eu e minha equipe cuidaremos de separar o

produto para envio, tudo bem?

- Qualquer dúvida, só me chamar!

- [Seu nome]

- Recebemos seu pedido, [nome do cliente]!

- Eu, [seu nome], cuidarei pessoalmente de seu produto. Assim que

você realizar o pagamento do boleto eu vou preparar o envio do

mesmo.

- Se tiver qualquer dúvida, estou à sua disposição.

- Grande abraço!
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[ CAPTAR LEADS ]
- Olá [nome do contato]!

- Sou [seu nome]. Preciso de sua ajuda para realizar uma pesquisa.

Poderia me responder essas duas perguntas?

- [Faça duas perguntas interessantes.] Deixe seu e-mail também.

- Assim, posso te enviar o resultado. Tudo bem?

- Olá [nome do contato]! Sou [seu nome].

- Estou com um conteúdo incrível na área de [assunto de interesse do

cliente]. Quero te enviar esse conteúdo gratuitamente em seu e-mail.

- Estou aguardando seu e-mail para realizar o envio, ok?

- Olá, [nome de seu contato]!

- Seu pedido já chegou até nós. Assim que o pagamento do boleto for

efetivado, eu, [seu nome], irei até o estoque separar seu produto e

prepará-lo de maneira especial para envio.

- Grande abraço!

- Seu produto já está esperando para viajar até sua casa!

- Assim que o pagamento do boleto for realizado, vou prepará-lo para

chegar até sua casa, tudo bem, [nome de seu contato]?

- Qualquer dúvida, estou à sua disposição.

- Abraços, [seu nome].

- Como você está [nome do contato], tudo bem?

- Amanhã eu, [seu nome], vou disponibilizar um [algo relevante para o

contato] para você e mais 3 pessoas dos meus contatos. Vou divulgar

isso somente pra vocês em meu stories aqui no WhatsApp.

- Por isso, peço que adicione meu número em sua lista de contatos para

você receber este stories.
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[ ENVIO DE FOTOS, VÍDEOS E ÁUDIOS ]
O envio de fotos, vídeos e áudios são importantes e, em muitos casos,

determinantes para uma venda. Mas, é preciso ter alguns cuidados para

que tais mídias sejam atraentes e não exaustivas para os clientes.

● FOTOS - Pense: Eu compraria esse produto baseado na foto que eu

tirei? Se a resposta for “não”, descarte a imagem. Não envie fotos que

denigrem o produto. Se a foto que você enviar estiver relacionado a

algum alimento, verifique a limpeza do ambiente e do produto. Isso é

fundamental.

Envie imagens que estimule o desejo das pessoas em seu produto.

Muito cuidado com a quantidade de imagens que você envia. Para

alimentos, cerca de 2 fotos é suficiente. Já para carros e imóveis, fotos

que detalham bem cada cômodo ou espaço é suficiente.

● VÍDEOS - Não envie vídeos de longa duração. Nunca faça isso! Além

de tomar tempo de seu cliente, ele não o levará à compra. Em nossa

metodologia, enviamos vídeos somente quando eles são fundamentais

para prova social ou demonstração.
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● ÁUDIOS - Converse com áudio apenas se seu contato lhe responde

desta forma. Caso perceba que o mesmo está desconfiado de algo, você

pode utilizar o áudio. Seja claro, fala de maneira calma e mencione o

nome do contato. Não envie áudios longos.

BOM, EU ENCERRO POR AQUI

Espero que esta ferramenta possa lhe ajudar a vender  
e recrutar muito mais pelo WhatsApp!

MUITO SUCESSO PRA VOCÊ
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