


Bem-vinda a segunda aula da Jornada.

E nessa aula falamos sobre como arrumar o seu

Instagram, que é o seu grande cartão de visitas, para

conseguir atrair pessoas de forma orgânica, para

depois aí sim através dos seus primeiros ganhos com o

Instagram, começar a investir nele.

A internet é o meio mais democrático de ganhar

dinheiro. Até para começar a vender cachorro-quente

você precisa comprar o material, comprar

embalagem.... Aqui você consegue apenas com um

celular começar a fazer dinheiro

Mas quanto antes você investir financeiramente, mais

rápido você faz dinheiro. 

A armadilha está em investir sem saber o que está

fazendo

E esse problema iremos resolver hoje!

O primeiro passo é entender o porquê as pessoas

compram.

E para isso precisamos aprender a ouvir as pessoas e

prestar atenção nas necessidades delas.



Quem eu sou?

Comece aqui

Alunos

A última coisa que eu quero que vocês virem essas

vendedoras chatas do Instagram, quero que façam com

elegância sofisticação, bom senso.

Casa arrumada.

Não adianta chamar as pessoas para o seu perfil se o

seu perfil não for estratégico.

Tire uma foto de frente, com iluminação boa, fundo

neutro ou com a cor da sua paleta de cores, (vamos

falar sobre paleta nas próximas aulas)

Tenha o seu nicho bem claro na Bio
Exemplo: Especialista em preparatório para provas

internacionais.

Arrume seus destaques

Como o próprio nome já diz. Os destaques servem para

destacar coisas super importantes que não podem ficar

de fora.

O ideal é que neles estejam:



No "Quem eu sou?" evite fazer um currículo. Foque em

falar da sua história no geral e das suas motivações. O

intuito desse destaque é mostrar o que te fez chegar

até aqui e o que te move.

Faça uma sequência de stories, preferencialmente

escritos com fotos sua, falando das fases da sua vida.

No "Comece aqui". Fale sobre como funcionam as suas

aulas e quais os diferenciais dela. Trate todo diferencial

como bônus.

Exemplo: Você terá aula uma vez na semana com

material de apoio desenvolvido por você. E como

BÔNUS ainda ganha um plano de atividades, para

praticar durante a semana com os filhos delas.

Obs: Essa sequência pode ser em vídeo, desde que

tenha legenda e algumas fotos.

O destaque "Alunos" é importante porque ele ativa o

"efeito manada". 

Que é a predisposição das pessoas fazerem algo, já

que outras estão fazendo.

Coloque fotos das aulas acontecendo e depoimentos

dos alunos.



Entendido isso, vamos aos posts.

Existem 3 tipos de posts que vão te fazer crescer no

Instagram:

Post polêmico (não é dar sua opinião sobre política)

Exemplos de post polêmico:

“Você nunca vai aprender inglês”

“O que as escolas não querem que você saiba.”

“Português talvez não seja mesmo para você”

Levante as suas bandeiras sem medo!

No post de “Você nunca vai aprender inglês” você pode

explicar como as pessoas nunca vão ser fluentes se

ficarem procrastinando, querendo estudar 1 vezes na

semana ou aprendendo um monte de palavra nova sem

técnica. 



Conteúdo rico 

Não é polêmico, mas é muito bom. Nesse post você

ensina, você responde as perguntas mais comuns que

as pessoas têm sobre o seu conteúdo.

Exemplos:

“Até quantos anos posso fazer intercâmbio?”

“Embaixo ou em baixo? Saiba qual usar.”

“5 sites para estudar para o vestibular”

“Com quantos anos meu filho pode começar a

aprender inglês?”

Você pode responder essas perguntas em forma de

texto ou vídeo.

Post pessoal

Pode ser com uma foto sua, onde você divide um pouco

da sua história e como isso contribuiu para você chegar

aonde chegou.

Esse post tem que: inspirar, emocionar ou divertir sua

audiência.

O seu texto tem que corresponder a um desses 3

requisitos



Outra maneira de atrair pessoas de fora para o seu

perfil é usando a técnica da pesca em balde.

Essa técnica pode ser feita no Instagram ou no

Facebook.

No Face, procure por grupos que sejam do seu nicho.

Por exemplo:

Se você dá aula de redação, procure por grupos onde

pessoas estejam estudando para concurso.

Se você dá aula para criança, procure grupos de mães

que estejam querendo criar filhos bilíngues.

Nos grupos você irá criar conteúdos parecidos com os

do Instagram, porém sem usar as artes. Escreva um

texto corrido

Se precisar colocar uma foto para ilustrar o que você

está falando para fazer parte do contexto, tudo bem.



Outra coisa importante é não chamar as pessoas para

o seu Instagram. As pessoas não gostam.

Parece contraditório querer fazer conteúdo no Face

com o intuito de chamar as pessoas para o Instagram,

sem colocar qual é o seu Instagram.

Mas vou te dar um exemplo.

Lembra quando você era adolescente, estava se

organizando para varrer a sala e sua mãe aparece e

manda você varrer a sala, que era justamente o que

você já ia fazer? Mas só o fato dela te mandar, já da

vontade de tacar a vassoura no chão hahaha

Então não mande as pessoas para o seu Instagram,

haja apenas com o intuito de ajudar, pois as pessoas

vão te procurar.

Não acredita? Eu guardei esse print só para essa aula

haha



Faça tudo de forma sutil e respeitosa, não esqueça que

quando você está em um grupo, você está na casa de

outra pessoa. Então respeite.

Crie um cronograma de post, um banco de ideias para

sempre ter assunto, use a pesca em balde com

sabedoria, trabalhe duro pois os resultados virão.





1. Escreva 3 títulos de posts polêmicos

__________________________________________

________________________________________

2. Escreva 3 títulos de posts educativos

_________________________________________

_________________________________________

3. Escreva 3 ideas de foto para usar no post pessoal

Exemplo: Foto de livro, óculos e um marca texto no sofá.

A ideia do post é falar sobre a importância de escolher

algo que goste para estudar.

_________________________________________

_________________________________________


