
A comunicação pelo WhatsApp cria uma relação com seu prospecto, o que hoje em dia
é imprescindível para você que quer transformar prospectos em novos cadastros diariamente.

O ideal é usar a versão Business do WhatsApp, pois evita de passar a imagem errada para seu 
prospecto e ajuda a criar um ar de confiança para a sua proposta.

Imagine o seguinte: Você quer comprar um produto
na internet, e entra em contato com o suporte
de uma loja que tem o produto em estoque.

O contato não tem a foto da loja, apenas a foto de
uma pessoa. Quando você envia uma mensagem,
ela responde apenas seis horas depois e ainda diz:
"Não estou trabalhando agora! Fale comigo
amanhã". Complicado, não é?

Com o WhatsApp Business, você pode programar
uma mensagem automática que é enviada para
todos seus contatos, evitando este tipo de situação.
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de usuários ativos mundialmente
1,3 bilhão

dessas pessoas usam o WhatsApp
todos os dias
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João

Olá, João!

Pode ser?

Sim, quero!

Claro

Quer conhecer mais sobre a
oportunidade?

Perfeito! Vou te enviar alguns
vídeos para entender melhor.

Online

Lembre-se sempre de usar todos os recursos disponíveis ao conversar com potenciais
prospectos no WhatsApp: Imagens, Vídeos, Áudio, Figurinhas, Emojis...

Use uma comunicação personalizada. Saiba o nome e use esse recurso toda hora. Chamar as
pessoas pelo nome é um simples e poderoso recurso na hora de vender sua oportunidade ou

produtos

Se precisar enviar um áudio para
alguém, avise primeiro com uma
mensagem. Por exemplo: "Olá João,
meu nome é Marcos e no áudio abaixo
eu te explico melhor a oportunidade"

Evite áudios longos. Procure sempre
passar as informações de forma
clara e objetiva.

CONVERTENDO SEUS PROSPECTOS

ÁUDIOS
João

João

Pode sim

Agora entendi! Muito Obrigado!

Posso te enviar um áudio para
explicar melhor?

Online

Não divague muito e use uma linguagem
que seu prospecto irá entender. Se
estiver conversando com uma pessoa
mais leiga, evite jargões e palavras
que são conhecidas só por profissionais
da sua empresa e/ou rede.
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128 países
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João

Shooooowwww!!!!

Agora fiquei interessado!

Veja abaixo a viagem dos nossos
diamantes de 2018

Online

Crie vídeos curtos e interessantes,
mostrando os principais benefícios
do seu produto. Lembre-se também
de, caso esteja revendendo produtos,
de criar vídeos de uso dos produtos
com dicas, unboxing (vídeos em que
você abre a embalagem de um produto
e fala sobre ele) entre outros.
Exemplos:

VÍDEOS

Vídeos institucionais

Dicas de uso dos produtos
que você revende

Depoimentos de membros
da sua equipe

Benefícios do Plano de
Negócios da sua empresa

Premiações e eventos que
sua empresa já realizou

Além de usar o nome do seu prospecto, lembre-se de
ser persuasivo: Use frases curtas e que despertem
a curiosidade em seus prospectos.

Por exemplo:

SAIBA VENDER
SUA OPORTUNIDADE

João, quer saber como eu consegui ganhar R$3250
em 30 dias trabalhando com a empresa X?

João, construi meu negócio em 3 meses junto da
empresa X. Quer saber como você pode fazer isso
também?

ATENÇÃO: Nada de SPAM. Ninguém gosta de ser bombardeado com
as mesmas imagens, vídeos e mensagens o tempo todo. Use sabiamente os

recursos do WhatsApp para não acabar na lista de bloqueados de seus prospectos.

O WhatsApp é uma ferramenta que veio para ficar. Não há como negar os benefícios
que ela pode trazer para qualquer negócio online, principalmente para o
Marketing Multinível, que é um setor que a comunicação
pessoal é de extrema importância.

Por isso, use e abuse dos recursos do WhatsApp,
mas lembre-se de respeitar a privacidade dos
seus prospectos! Nada de enviar as mesmas
mensagens todo o tempo, ou ficar chamando
e oferecendo a mesma oportunidade. Varie
no conteúdo e na forma que você fala para
conquistar cada vez mais pessoas para o
seu negócio!
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TOQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS LINKS

https://www.redeexplosiva.com/
https://www.redeexplosiva.com/leadsender
https://www.redeexplosiva.com/leadsender
https://bit.ly/LeadSender
https://www.youtube.com/channel/UCHGpKR_JBkJt3DOzNt3wajg



