
Olá, muito prazer, sou Rodrigo Piassa e desde 1998 trabalho como estrategista em Marketing de
resultado com foco em CRESCIMENTO ACELERADO NO LUCRO de negócios em produtos ou
serviços.

Trabalhei em diversos projetos como freelancer e fixo como :

Estrategista nos processos de ponta a ponta, desde a criação da estratégia e campanhas de vendas,
captação, exploração em testes, lapidação, escala, retenção de clientes, recompra, e constantes melhorias
para E-commerce, como Produtor, Co Produtor, para produtos físicos, digitais (infoprodutos) e serviços.

Essas habilidades são para vender todos os dias através de oferta direta, lançamentos e campanhas
diversas. Segue o meu portfólio dos últimos trabalhos:

https://docs.google.com/document/d/1aN9icQR7pcN5vNkyYWQaw47AK5CwJfxiGyNXFzcXpnI/edit

Quero lhe oferecer uma Consultoria de Marketing Digital COMPLETA para que você tenha até 10x
mais vendas ou até mais, ou comece um negócio Online do ZERO Extremamente Lucrativo com uma
rotina de vendas.

Para quem é essa Consultoria:

Para pessoas que não tem um produto ou serviço, não sabem por onde começar e precisam saber todas as
etapas direto ao ponto. (Ensinamos até mesmo como escolher um produto entre os mais lucrativos).

Para quem quer montar um negócio do zero com uma estrutura profissional e completa. Ou para a pessoa
que tem um produto ou serviço mas não está vendendo bem, e ou está com muita informação na mente e
não consegue colocar em prática ou organizar suas idéias.

Para quem NÃO É essa Consultoria:

Pessoas que já tem produto ou serviço no ar vendendo bem.

O que você irá receber:

Terá um Planejamento completo, pronto para o seu negócio ou até mesmo para o seu NOVO negócio caso
não tenha um negócio, VOCÊ RECEBERÁ :

Definição do seu nicho / público alvo OU como melhorar o seu produto já existente :

https://docs.google.com/document/d/1aN9icQR7pcN5vNkyYWQaw47AK5CwJfxiGyNXFzcXpnI/edit


Qual o melhor produto ou serviço para você (E-book, livro, curso, treinamento, palestra, consultoria,
mentoria). Vamos ajudar do zero em todas as etapas de criação ou aprimorar com excelência o que já está
criado.

Qual a melhor estratégia de marketing para venda do seu produto ou serviço :

Funis de Vendas Diversos, Venda Direta, Lançamento interno, externo, semente, lançamento perpétuo,
lançamento desafio...

Qual o melhor tipo de página de Vendas, (Temos estruturas que convertem até 86 %).

E quais tipos de páginas deve criar, como página de obrigado, página de captura no seu site, blog e afins.

Quais as melhores ferramentas para o seu produto ou serviço, como emails marketing com conversão de
até 30%, ferramentas de automação e ferramentas complementares para a criação completa da sua
estratégia.

As melhores redes sociais para o seu produto ou serviço.

Qual o melhor tipo de design e variações para o seu produto ou serviço.

Quais os tipos de Textos de ALTA Conversão adaptados ao seu público utilizar (A arte do Copywriter, as
populares Copys), com a estrutura correta, a lógica de cada sequência, gatilhos mentais, neuromarketing
para página de vendas, em cartas de vendas, e mails, posts, banners e TODOS os textos para divulgação
em geral.

Quais as melhores imagens e vídeos para divulgação.

Qual o melhor Tráfego para o seu produto ou serviço, tráfego orgânico ou pago (divulgação de venda).

OU SEJA, iremos abordar TODAS as etapas do ZERO até a definição do seu produto e a criação da
estratégia completa de vendas, sendo assim, iremos lhe mostrar tudo o que precisa.

MAS ATENÇÃO :

Por ser uma consultoria online ao vivo, só conseguiremos atender somente algumas pessoas por semana e
iremos selecionar as empresas que estiverem com uma estrutura ideal para início imediato.

Fico a disposição para marcarmos uma reunião para que eu possa inicialmente entender o seu
negócio e agregar valor para você obter os melhores resultados, atenciosamente Rodrigo Piassa.


