


  Me chamo Claudia Cunha e te dou as boas-vindas e
os parabéns de ter decidido participar dessa Jornada.
  Talvez você tenha chego até aqui sem saber
exatamente o que vai acontecer e não faz a mínima
ideia do que vamos falar.
  
  “Eu só quero conseguir novos alunos, não quero
aparecer e nem ser blogueirinha”

   Nós já vamos chegar lá, mas antes quero te dizer que
tudo é baseado em um passo a passo, que você vai
aprender hoje e começar a botar em prática amanhã.
Mas você não vai conseguir botar em prática, senão
entender o motivo das coisas serem como são, e esse é
o propósito da aula de hoje.
Eu não vou apenas te dizer o que fazer, eu vou te
MOSTRAR como eu fiz.       
Mas quem é essa pessoa que vai te mostrar?

  



Eu vou te ensinar ao longo desses 7 dias, como se
posicionar no online, como captar seus primeiros alunos
ou como aumentar o número deles sem precisar ficar
dependendo de indicação ou fazer anúncio nos grupos
e contar com a sorte.

Eu quero acabar de uma vez por todas com o
pensamento de que professora é desvalorizada.
As escolas não estão nem ai pra gente.
Muitos pais não estão nem ai pra gente.

Quem nunca ouviu uma professora falar para uma
criança que diz que o sonho dela é lecionar essa
mesma professora fala “Nossa coitadinha, vai estudar
pra sofrer”

E a gente começa a pensar que isso é normal
E não é e eu vou te provar.



Para começarmos eu queria te responder logo de cara
três perguntas:

1. Só não vivo de aula particular pois é muito

inseguro.

Primeiramente quero te dizer que confie em mim nesses
7 dias, e que esteja com a cabeça aberta, porque eu
vou dar 100% de mim para fazer com que você alcance
seus objetivos.
Uma coisa que eu posso te falar com total e absoluta
certeza é que a internet é uma forma muito mais
segura de se fazer dinheiro e produzir receita do que a
maioria das pessoas acredita.
Dá sim para você ter segurança financeira só
trabalhando no online.
Mais seguro do que depender de uma instituição ou
governo.
Mas não quero que você largue seu emprego amanhã.
Essa transição é feita de forma estratégica.



2. Não quero mostrar a minha vida privada.

Eu não sei quem te fez acreditar nisso, mas você não
precisa mostrar a sua vida privada para ganhar
dinheiro. O limite do que você quer mostrar ou não é
você quem vai decidir.
Você consegue mostrar a sua personalidade,
profissionalismo, deixar que te conheçam sem mostrar
a sua vida privada. Tudo vai ser de forma intencional e
nós vamos nos aprofundar nisso durante esses 6 dias.
E isso nos leva a afirmação 3.

3. Não gosto de aparecer.

Você pode nesse momento estar pensando: “Mas
Claudia, eu não quero é aparecer, só quero alunos
novos”
Eu entendo, pois eu também era assim.

Eu dizia que tinha vergonha.
Mas, qual a diferença de entrar em uma sala de aula
com 10, 20, 30 adolescentes que te olham da cabeça
aos pés, ou pegar um celular e se gravar?
Na verdade eu tinha MEDO!
Medo dos seus colegas de trabalho me acharem
ridícula, medo de virar assunto no almoço de família no
domingo enquanto te chamam de blogueirinha.



Tudo que nós vamos ver a partir de hoje estará pautado
na tríade que eu chamo de C.E.O.
Conexão
Educação
Objeção

O Jeito de comprar tem mudado
Quem começou há 4 anos não teria os mesmos
resultados se começasse agora.

Vamos falar de cada um.

Conexão: Por que precisamos criar conexão para
vender?
As grandes empresas fazem isso muito bem, precisamos
apenas observar.
Vou dar exemplo de 2 marcas de cerveja.

Skol Beats:

Cria conexão com o público jovem, que consome o
produto em festas etc.



Cerveja Kaiser

Quem não lembra do baixinho da Kaiser?
Essa cerveja cria conexão com o público de meia
idade, que senta de tarde num barzinho parar beber e
conversar sobre futebol.

Hoje, em 2022, criamos conexão, por mostrar que você
também teve as dificuldades que a pessoa encontra
quando está estudando, e mostrando a sua
personalidade para a pessoa se sentir mais próxima de
você.

Educação: você demonstra através dos posts, tirando
as maiores dúvidas, ajudando, ou respondendo nas
caixinhas de pergunta nos stories, onde você explica de
forma segura um determinado assunto.
É isso que vai mostrar a sua autoridade no assunto, vai
provar o que dizem seus diplomas.
O que impede a maioria das professoras de ter
liberdade financeira e geográfica é achar que:
1. Já tem muita professora na internet.
2. Qual sentido de criar post ensinando algo que tem
no Google?



Vou responder as duas perguntas com uma única frase: 
Já tem muita professora, mas não tem VOCÊ, com a
sua personalidade e com o seu jeito de explicar.

Vou explicar melhor!
Quem nunca ouviu de um aluno "Eu gosto das suas
aulas, porque você explica de um jeito que eu consigo
entender".

Sempre vai existir aquela pessoa que se identifica só
com você.
E realmente tem tudo de graça na Internet, mas os
conteúdos estão fora de ordem, com explicações que
às vezes divergem entre si. Então nosso trabalho é ser
uma facilitadora. Trazer curiosidades e mostrar qual
ordem precisa ser seguida.
E o papel da Internet é justamente fazer essa ponte
entre você e o aluno ideal. Não deixe essa
oportunidade escorrer pelas suas mãos.



Objeções: As pessoas não têm medo de gastar
dinheiro, elas têm medo de se ARREPENDER. 
O cérebro fica sempre em modo “segurança” e
qualquer dúvida ele vai mandá-la recuar.
Toda vez que você mostra nos stories, outros alunos
fazendo aula com você, ou os bastidores de você
preparando uma aula.
Monstra o que o aluno vai ter acesso caso feche com
você.
Isso tudo vai mandando mensagens para o cérebro
dela que ela pode confiar, que ela não vai se
arrepender. 

Então agora que você já conhece a tríade C.E.O, o
segundo passo é criar o seu nicho.

E por que ter um nicho é importante?
Uma frase me fez entender isso.

“As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que

encorajem seus sonhos, justifiquem seus fracassos,

acalmem seus medos, confirmem suas suspeitas e

ajudem a atirar pedras contra seus inimigos.”

 (Blair Warren) 



Você consegue encorajar os sonhos, justificar os
fracassos e acalmar os medos das pessoas, se você
tiver um nicho bem definido.

Se você juntar um grupo de estudantes de concursos,
você vai ver que eles tem os mesmos sonhos e medos,
porque todos tem algo em comum.

Então ao contrário do que muita gente pensa. Ter um
nicho não te limite e faz vender menos.
Ele dobra a sua força e sua comunicação fica mais
assertiva, te fazendo vender mais.

E agora você deve estar se perguntando como atrair
essas pessoas?
Será o assunto da aula 02 que vai ao ar hoje, dia

04/05/2022.

Te espero lá!

Mas antes vou deixar um caderno de exercício para

você e se sinta a vontade para me mandar as respostas

la no Instagram.





1. Escreva qual o seu nicho.
Exemplos: Inglês para prova internacional.
                 Português para ENEM.
                 Geografia para concursos.

_________________________________________
_________________________________________

2. Cite 3 desejos desse público.
_________________________________________
_________________________________________

3. Cite 3 medos desse público.
_________________________________________
_________________________________________

4. Escolha um assunto e aborde nos seus stories hoje,
explicando como a pessoa pode resolver esse medo ou
chegar mais próximo do desejo.


