
Parte 1 - Chamada

Quanto vale o seu sonho?

Tire do papel aquele seu projeto que irá transformar sua vida para sempre.

Parte 2 – Apresentação Problema

Olá! Sou XXXXX e amo empreender. Sou especialista em Gestão Estratégica Empresarial. Tenho

um canal no Youtube, chamado XXXXXXXX, com mais de 50 mil inscritos.

Você sabia que, de acordo com uma pesquisa do SEBRAE de 2020, mais de 20% das

microempresas brasileiras fecham as portas em até 5 anos? E que esse número sobe para 29%

para as MEI?

Parte 3 – Reforço Problema

De acordo com Carlos Melles, presidente do SEBRAE, isso se deve por falta de um maior

preparo por parte do empreendedor.

E eu concordo com ele!

Sim, é uma estatística muito triste. Mas isso pode ser evitado.

Tenho certeza que você não quer ver seu sonho de ser INDEPENDENTE, ter SUCESSO e

conquistar sua LIBERDADE FINANCEIRA ser jogado fora.

E estou aqui para te ajudar!

Parte 4 - Solução

Quero te apresentar meu novo projeto.

A MENTORIA XXXXX XXX XXXXXXX.

Um projeto criado especialmente para você, empreendedor, que está se sentido PERDIDO e

com MEDO de ter que fechar seu negócio.

Parte 5 – Detalhes Solução

A Mentoria XXXXXXXXXXXX é um modelo de capacitação profissional para você que já tem um
negócio ou deseja começar a empreender do zero.

Neste programa vou te capacitar para:
- gestão comercial,
- planejamento,
- administração de negócios e
- marketing digital.

Tudo isso em um só programa.
Não é maravilhoso???



Parte 6 – Características Produto

Como vai funcionar a MENTORIA:

Serão encontros AO VIVO, uma vez por semana, 100% Online, com um GRUPO RESTRITO de
participantes.

Ou seja, você vai aprender do conforto da sua casa com um grupo de pessoas que sabem
exatamente o que você sente.

Nesses encontros você poderá tirar suas dúvidas, interagir e trocar informações relevantes para
melhorar o resultado do seu negócio.

Você terá uma visão muito PRÁTICA de como ter os melhores resultados utilizando as melhores
estratégias.

Juntos vamos identificar os principais ERROS cometidos no seu Negócio que estão impactando
negativamente o seu faturamento. E então vamos eliminá-los.

E em seguida, vamos desenvolver um conjunto de Estratégias para alavancarmos o seu negócio
e assim alcançar SEUS SONHOS.

Parte 7 – Reforço Produto

A Mentoria XXXXXXXXX foi criada para TRANSFORMAR SUA VIDA.

Ao final do programa você terá um desempenho gerencial mais seguro, mais técnico e com
visão estratégica de negócios.

Através dele você terá mais clareza sobre o que e como fazer para acelerar seu crescimento,
contando com a mentoria de uma profissional que entende as reais necessidades de um
pequeno empreendedor.

Parte 8  - Metodologia

Serão 06 encontros ao total, que serão:
- On-line: você assiste e participa de onde estiver.
- Uma vez por semana: você terá tempo de programar sua agenda.
- Uma hora: direto no assunto. Sem fazer você perder tempo.

Em cada encontro você:
- Irá aprimorar seu perfil de gestão,
- Poderá tirar dúvidas comigo.
- Terá acesso às mais diversas ferramentas de gestão,
- Terá uma ação prática a ser executada.

O QUE SERÁ TRABALHADO NA MENTORIA
(Aqui entra o conteúdo programático das aulas)

Parte 9 – Bônus
Os participantes farão parte do CONEXÕES EMPREENDEDORAS, a fim fortalecer o networking e
trocas de experiências.



Grupo privado no Telegram, com postagem de muito conteúdo de qualidade.
E-book: XXXXX. Um livro escrito por mim que tem mudado a vida de muitas pessoas.

BÔNUS ESPECIAL
Para os 05 primeiros inscritos:
Adicional de 01 hora por semana, durante o período do programa, para uma CONSULTORIA
particular.

Parte 10 - Valor e Pagamento

Mentoria XXXXXXX:

Investimento:

06 X XXXXXXXXX
No cartão de crédito

LINK PGTO

Desconto de R$ XXXXX para pagamento a vista via PIX.
LINK INSCRIÇÃO PARA PIX

Parte 11 - Autoridade
Mas quem é XXXXX?
Com mais de XX anos de experiência, sou profissional em transformar sonhos em negócios de
sucesso.
Sócia das empresas XXXXXXXXXXXXXXX.

Especialista em Gestão de Pequenos e Médios Negócios e Administradora.
Com Especialização em Gestão Integrada pelo Senai-Ba.
Diplomada em Gerenciamento de Projetos pelo The Institute of Commercial Management:
Inglaterra e MBA em Marketing Digital
Formada em Gestão de Negócios e Empreendedorismo pelo Instituto Brasileiro de Ensino
Superior.

Entre palestras e cursos, realizei mais de 600 horas e quase 4.000 horas em consultorias.
Atendi mais de 300 empresas de diferentes setores.
Além de:
- Consultora da APEX Brasil, Federação das Indústrias e Sebrae-Ba,
- Mentora do The Founder Institute, o maior programa do mundo para lançamento de startups
no estágio de ideação,
- Parceira do Women’s Business Center- Washington DC,
- Embaixadora do Projeto SEBRAE DELAS e
- Embaixadora Ibero- Americana de Jovens Empresários.

Também sou Representante na Bahia da Singularity- Universidade de Inovação criada pelo
Google e pela Nasa.

Durante 4 anos foi consultora líder no Sebrae Mede com assessoramento gerencial de
empresas de pequeno porte



Sou atuante no:
- Programa Bahia Criativa- SECULT.
- Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias- CNI
- Projeto Capacita Nordeste e do PEIEX- Programa de Apoio à Exportação.

Parte 12 - Reforço Autoridade

INSERIR PRINTS DE DEPOIMENTOS

Parte 13 - Dúvidas e FAQ

1. Os encontros ficarão gravados?
Não se preocupe, os encontros serão gravados e você vai poder assisti-los a qualquer
momento, quantas vezes quiser.

2. Como serão definidos os XXX primeiros que terão direito à consultoria de 01 hora
semanal?
Serão definidos pela ordem de pagamento.
Então, caso tenha optado pelo pagamento em PIX, faça logo seu pagamento para
garantir esse bônus exclusivo.

3. Qual a garantia?
Você tem 7 dias após a confirmação do pagamento para solicitar o reembolso, caso
não deseje continuar mais com a mentoria.

Parte 14 - Escassez

Agora, infelizmente, uma má notícia:

SÃO VAGAS LIMITADAS
SOMENTE XXX PESSOAS IRÃO MUDAR COMPLETAMENTE DE VIDA.

Aviso Importante: por se tratar de uma mentoria, onde eu estarei pessoalmente ministrando os
encontros, tenho que LIMITAR o número de inscrições.
Infelizmente, devo fazer isto para que eu possa proporcionar um ambiente onde todos serão
atendidos.

Então GARANTA JÁ SUA PARTICIPAÇÃO

LINK PGTO

Parte 15 - Despedida e Contato

Minha maior PAIXÃO é transformar empreendedores AMADORES em verdadeiros
PROFISSIONAIS do mercado.

Não há nada mais realizador, para mim, do que ver nos olhos de todos aqueles que já ajudei o
BRILHO DA VITÓRIA, ver em seus rostos o SORRISO DO SUCESSO e sentir que consegui fazer
mais uma FAMÍLIA FELIZ E REALIZADA.



Minha maior recompensa é sua ALEGRIA!!!

LINK REDES SOCIAIS E YOUTUBE


