


  Seja bem-vinda a mais um resumo!

  Nessa aula falamos sobre como começar a vender seu

produto, sem ter ele pronto.

  Na última aula falamos sobre os tipos de produtos que

nós professoras podemos criar, então agora que você

já escolheu por qual começar, vamos criar a estratégia

para você vender.

  O primeiro passo é criar antecipação.

  Se você parar para pensar, vai lembrar que as marcas

de cosméticos ou até mesmo a indústria de cinema, são

ótimos criando antecipação.

  Quando vão lançar um produto, sempre fazem um

mistério, mostram um pedaço da embalagem, gerando

aquela curiosidade e preparando as pessoas.

  No cinema, liberam o trailer, pedaços das cenas e os

bastidores das gravações.

  Isso tudo é intencional.

  Nós não somos a indústria do cinema e nem de

cosméticos, porém também trabalhamos com pessoas,

e as pessoas tem comportamentos parecidos desde

que o mundo é mundo.

  E como podemos fazer essa antecipação?

  Fale sempre do seu curso nos stories, mostre os

bastidores da criação, fale de datas de abertura e

encerramento das inscrições. Deixe as pessoas

saberem o que você está fazendo e o que vai fazer.



  Mesmo que você não tenha o curso todo pronto, você

pode cadastrar na Hotmart, apenas com um vídeo de

boas-vindas e um calendário de liberação das aulas,

com as datas que você vai publicar.

  Não fique com medo de lançar o curso sem ele estar

pronto, pois a verdade é que ele nunca estará. Cada

vez mais você começa a conhecer melhor a

necessidade das pessoas, vai aprendendo maneiras

melhores de explicar determinado assunto.

  Então, você pode anunciar seu curso, vender e ir

entregando o material conforme a demanda (seja curso

tradicional, workshop ou outros).

  No último dia da Jornada eu vou liberar um modelo de

sumário de curso tradicional e vocês podem usar como

base. O modelo é para professores de inglês, mas

mesmo quem for de outra disciplina não deixem de

baixar, pois terá outros arquivos também super úteis.

  Agora que já sabemos que dá pra começar a vender

sem ele estar todo pronto, vamos falar sobre quais

equipamento você necessita.

  Caso você não tenha como investir em nenhum, não

deixe de fazer.

  Você pode começar com o seu celular mesmo,

escolha uma posição de frente para a janela e

aproveite a luz do dia.

  Mas coloque como prioridade uma Ring Light com 



apoio para celular (achei na internet por R$ 89,00) e

um microfone de lapela (você também encontra

modelos a partir de R$ 30,00).

E lembre-se de que TODOS começam do degrau UM.

Nos vemos logo mais!


