
Olá, vale ressaltar que essa copy foi feita para uma conversa normal com a pessoa, Lembre-se você não 

é um robô. 

 

Como resultado teremos ótimas vendas. 

 

Inicio da copy, Ao fim por resultado teremos uma venda e um novo lead 

Olá, tudo bem ? 

 

Vi que você ficou interessada no projeto [Nessa área colocamos por exemplo o projeto fit 60D ], Antes 

de te passar todas as informações, posso te fazer algumas perguntinhas ? 

 

Quantos kilos você precisa emagrecer ?  

você já tentou outros métodos de emagrecimento ? 

 

Qual a maior dificuldade que você identifica no seu processo de emagrecimento ? 

 

você tem algum problema de saúde ? 

 

Muitas de nossas alunas chegam até a nós desacreditadas pois já tentaram de tudo e não tiveram 

resultados. 

 

Conte a historia de outras pessoas faça com que sua Cliente se identifique 

Outros chegam até a nós com sintomas de depressão, porque passaram por muitas humilhações e 

muitas das vezes essas humilhações vem de pessoas muito próximas a elas, como esposo e outros 

familiares. 

 

Muitas não tem apoio nem incentivo de ninguém para permanecer firme e forte em seu processo de 

emagrecimento… 



 

Nessa parte pergunte a ela e mostre que como resultado você a confortará 

Você tem pessoas que vão te ajudar te incentivando a não desistir ? 

 

Contudo, mesmo que você não tenha, temos um grupo com várias garotas se motivando o que 

consequentemente te leva ao resultado que você tanto anseia. 

 

Explique Sobre o projeto com detalhes e sem copiar. Descreva com suas palavras 

Eu vou te explicar como funciona o nosso projeto e qualquer dúvida, pode me perguntar ta bom ? 

 

Da mesma forma que foi feito antes aqui você coloca como que funciona o seu produto e portanto é 

aconselhável que visite a página de vendas do produto e vejam quais informações eles disponibilizam 

para que você repasse ao seu público. 

 

Esse é o nosso cronograma completo … o que achou ? 

O bom do [EM CONCLUSÃO RESUMINDO SEU PRODUTO] é que, além de emagrecer , melhora a pele 

(você rejuvenesce muito) , cabelos , unhas, TUDO !! Pois elimina toxinas do corpo. A dieta [sua dieta e o 

resultado] só tem benefícios! 

 

Agora Chegou a hora de mostrar. sair das palavras e apelar para a visão da pessoa. o que afetará 

diretamente na compra. 

Olha só o resultado de algumas de nossas Alunas… 

[COLOCAR FOTO DE ANTES E DEPOIS E CONSEQUENTEMENTE IR PARA A PRÓXIMA FASE] 

 

O que você achou ? Imagina só você também tendo esses resultados e consequentemente com 

resultados melhores. Seria ótimo né ? 

 

Como resultado da conversa nessa parte você espera que o o seu cliente responda. Portanto aguarde a 

resposta do mesmo e continue. 



 

Se eu te desse uma oportuinidade para você conseguir alcançar o seu corpo tão desejado, você agarraria 

essa oportunidade com unhas e dentes ? 

 

Logo após a resposta do mesmo 

Que bom! Eu tinha certeza que sim! 

 

Vou te passar o link do nosso site oficial do projeto [Seu projeto], lá você vai fazer a sua inscrição para a 

nossa nova turma. Logo que você fizer a inscrição você terá acesso a tudo, e inclusive ao grupo secreto 

do whatsapp com especialistas que vão te dar total apoio nesse processo de emagrecimento. 

 

Clica aqui e faça a sua inscrição ==>> [Aqui vai o seu link de afiliado. como resultado temos aqui sua 

primeira venda ] 

 

Dicas úteis Que consequentemente te levam a resultados melhores 

Trate a pessoa com carinho e seja atencioso, Mostre que você busca o resultado que ela quer ter tanto 

quanto ela, que você realmente deseja ajudar MAS não se esqueça que você está ali para efetuar uma 

venda. 

 

Mas em primeiro lugar para ajudar a pessoa a obter o resultado que ela tanto anseia. 

 

Toque nas dores da pessoa. Faça com que ela se identifique e improvise o máximo que der. 

 

Como resultado você consequentemente melhorará antes que você mesmo perceba. 


