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Resumo da aula



Arrumando a casa

Quem eu sou: Conte sua história
Comece aqui: Explique como funciona sua aula e
metodologia.
Alunos: Coloque algum depoimento e foto sua
dando aula.

   O primeiro passo para conseguir captar alunos pelo
Instagram é arrumando o seu perfil.
   Foto do perfil: Tire uma boa foto de frente, em que
apareça todos os traços do seu rosto.
    Nome da conta: Dê preferência coloque o seu
nome, sem números, underline e sem "teacher" ou
"professora"
    Bio: Deixe claro, qual é a transformação que você
gera na vida da sua audiência e evite palavras com
"ajudo"
Exemplo de Bio: Especialista em....
                           Te ensino como....

     Link: Tenha sempre na Bio um link de um grupo no
Telegram, lista de espera e/ou um material grátis.
O material ativa o gatilho da reciprocidade, onde a
pessoa se sente grata por tudo que você faz por ela.
Ele também ajuda a mostrar sua autoridade no
assunto, dando uma amostra grátis do que ela vai
encontrar dentro das suas aulas.
     Destaque: Deixe apenas coisas importantes
No celular só aparecem os primeiros 5 destaques.
O ideal é que neles estejam:



Saiba o que postar

Por onde começar a estudar sozinho.
5 técnicas para praticar com séries e filmes.
Como montar um cronograma de estudos

   Crie uma teia de assuntos 
-> 5 problemas 
-> 5 dúvidas 
-> 5 desejos 

Exemplo: O problema da sua audiência é querer
estudar sozinho nos momentos em que não estão em
aula, mas não sabem por onde começar.
Crie posts

Intercale isso, com dicas de inglês ou do seu nicho.

 Para descobrir quais são as dúvidas, os problemas e
desejos, você pode criar um formulário no Google
Forms e mandar para os seus alunos atuais e antigos,
caso ainda tenha contato.
 Outra forma eficiente é sempre perguntar na
caixinha dos stories.



Cronograma semanal
Live
Post estático
Carrossel

Reels
Memes
Post pessoal

    De segunda a quinta:

Sexta a domingo

Programe os posts pelo Studio Creator.

Como o Instagram distribui o conteúdo

 1º camada -> Pessoas que sempre te
acompanham. Se elas interagirem com o seu novo
post, ele vai para a segunda camada,
 2º camada -> Pessoas que não te acompanham
com muita frequência mas se interagirem no seu
novo post, ele vai para a terceira camada.
 3º camada -> É o explorar. Se a maior parte da
sua audiência interage com o post, o algoritmo
"entende" que ele é relevante, e então entrega
para novas pessoas que podem vir a te seguir.

   Quando você faz um novo post, ele não aparece
para todos os seus seguidores. Ele é distribuído em 3
camadas: 



    Você precisa fazer os seus posts com a melhor
qualidade visual e de imagem que estiver no seu
alcance. Sempre pensando que o objetivo é fazer
com que ele vá parar no explorar, para aumentar suas
chances de conseguir novos seguidores

3 maneiras de conseguir novos
seguidores.

Pelo explorar
Reels
Patrocinando os posts
Pesca em balde.

1.
2.
3.
4.

Pesca em balde
O objetivo da pesca em balde é aproveitar uma
audiência pronta, já qualificada, para atrair pessoas
para o seu perfil, sem gastar nada por isso.

Pesca em balde na prática 
- Entre em todos os grupos que achar, com mais de 5
mil membros e depois faça uma peneira nos 3
melhores.  Foque sua energia/tempo neles.

- Fuja dos grupos de panfletagem, onde a galera fica
única e exclusivamente fazendo propaganda dos
próprios programas e serviços.



- Responda dúvidas nos comentários e postagens de
outros membros.

- Crie conteúdo exclusivos para os grupos. Você pode
até adaptar de algum post no Instagram. Mas
produza em formato de texto e sem direcionar as
pessoas para o seu perfil. Ou se quiser direiconar
faça a proporção de 5 posts sem chamada e 1 com
chamada. As pessoas interessadas vão pedir o seu
Instagram.

Como abrir vagas para aulas

Fazer uma sequência de stories onde você siga
um script:
Apresentar o problema e tudo que eles estão
perdendo por não saberem inglês, por exemplo.

   Uma maneira de conseguir novos alunos sem
realizar um grande evento é fazer uma sequência boa
de stories, depois de ter seguido todos os passos que
citei anteriormente.

1º Passo: Começar a falar que abrirá vagas, com 7
dias de antecipação.
2º Passo: Aumentar a produção de conteúdo nesses
dias.
3º Passo: 



Mostrar como você é a pessoa certa, para
resolver aquele problema.
 Avisar que vagas serão abertas, por tempo
limitado e serão poucas vagas.

6º passo: Fechar as vagas e repetir no mês seguinte.

Agradecimento
   Muito obrigada por ter participado desse evento
mais do que especial, junto comigo.
   Foi uma alegria imensa realizar essa MasterClass e
espero que você estude, execute e tenha ótimos
resultados com esse resumo.

Nos vemos na próxima!

Claudia Cunha


