


  Vamos criar um modelo de aluno ideal!
  Como eu falei na primeira aula sobre criar conexão,
fica mais fácil fazer isso com alguém quando
conhecemos a pessoa.
  Eu só consigo ser assertiva aqui porque eu sei que
estou falando com mulheres na grande maioria, que
tem como maior dificuldade: Captar novos alunos,
definir que preço cobrar em suas aulas, escolher melhor
material para usar.
  Se eu não estiver atenta, sempre pronta para ouvir.
Como eu vou conseguir ir no foco do problema?

  Os vendedores sabem fazer isso muito bem.

Se por exemplo eu e meu marido formos ver o mesmo
carro (uma Toro) em uma concessionária
separadamente, nós vamos ser tratados de forma
diferente.
  O vendedor vai me fazer umas perguntas estratégicas
como:
  Eu estou procurando um carro para qual finalidade?
  Eu posso responder que é para ir para a serra com a
minha família. 



 Nesse momento ele já imagina que eu tenho marido e
filhos.  

  Ele vai enfatizar o conforto, também sabendo que
mulheres no geral são medrosas, ele vai me falar como
o carro é alto e não corre o risco de ficar atolado.
  Que tem uma boa caçamba, que eu vou poder levar
tudo das crianças.

Se o meu marido for na mesma concessionária e
procurar pelo mesmo carro.
 Ele vai falar de tração nas 4 rodas, potência,
manutenção..... tudo que não faria a menor
importância para mim mas para ele seria relevante.

 O produto é o mesmo, porém as pessoas são
diferentes e ele vai enfatizar os desejos e necessidades
de cada um.
 No marketing esse “modelo de aluno ideal”, se chama
PERSONA.
 



 O que é Persona?

É a representação fictícia do cliente ideal de um
negócio.
Ela é baseada em dados reais sobre comportamento e
características,
assim como suas histórias pessoais, motivações,
objetivos, desafios
e preocupações. A persona guia a criação de conteúdo
e das suas aulas.

Qual a diferença entre Persona e público-alvo?

• Público-alvo: Homens e mulheres, de 24 a 30 anos,
solteiros, graduados em medicina, classe alta.
Pretendem aumentar sua capacitação profissional e
gostam de viagens.

• Persona: Luiza tem 26 anos, é médica recém-
formada e autônoma. Pensa em se desenvolver
profissionalmente através de um mestrado fora do país,
pois adora viajar, é solteira e sempre quis fazer um
intercâmbio. Está buscando uma agência que a ajude a
encontrar universidades na Europa que aceitem alunos
estrangeiros.



  Por que persona é importante?
  Ela dita os seus conteúdos (vídeo, story, reels e até a
elaboração de aula). Ela é a ponte que liga você à
pessoa qualificada.

  A maioria dos meus alunos de inglês são homens
então quando eu vou montar uma aula com filmes e
séries, eu já sei que o tipo de cenas que funcionaria,
seria ação.

  Quer dizer que eu não tenho alunas mulheres?
  Tenho sim, mas elas se adaptam ao conteúdo e elas
já começam sabendo que o meu público é masculino.

  O que precisa entender é que você é a própria
persona transformada.

  Qualquer professora que queira vender na internet
precisa voltar ao ponto antes da transformação, para
entender as dores que a sua audiência ainda sente e se
conectar com ela.



  O que você gostaria de ler e assistir antes de saber o
que sabe hoje? O que os seus professores poderiam ter
feito que facilitaria o seu processo de aprendizado?

  Seja a professora que você nunca teve.
  Você é a sua persona algumas etapas a frente, depois
da transformação, ensinando como chegar ao ponto
em que chegou.
  Você precisa saber qual o nome da sua persona,
imaginar ela na sua frente, qual idade, sexo, classe
social, profissão, quais os desejos e as dificuldades?
  Responda todas essas perguntas e você terá a sua
persona definida.

  Exemplos:
  João
  Idade: 45
  Trabalha em uma multinacional
  Quer aprender inglês para ter oportunidade de
promoções.
  Medo: achar que está velho demais para aprender,
vergonha de errar na frente dos mais novos.
  Objetivos: Ganhar mais, subir de cargo, se sentir
seguro no ambiente de trabalho.



  Katia
  Idade: 35
  Tem filhos pequenos
  Quer que o filho estude fora (ai você decide se é para
high shcool ou college)
  Medo: medo do futuro do Brasil, medo de não dar o
seu melhor e ser julgada por não ser uma boa mãe
  Objetivo: que o filho tenha oportunidades que ela
não teve, ela não tem dinheiro para bancar os estudos
dele, então quer aliar inglês com esporte para
conseguir volsa, quer que ele tenha independência
financeira quando for adulto.

  Define minha persona. E agora?
  Agora produza conteúdo para essa pessoa, fale sobre
o que ela precisa saber e não apenas sobre o que você
gosta.
  O que diverte a sua persona? 
  O que emociona ela?
  Sobre qual assunto você precisa falar e ensinar para
fazer com que ela chegue no propósito final dela? 
  E para conseguir equilibrar tudo isso de uma maneira
profissional, vamos falar sobre linha editorial.
  Que é dividir em 3 camadas os assuntos que você irá
abordar 



Vamos chamar de:
- Temão 
- Tema 
- e Teminha

  O temão é o foco principal do seu perfil.
  Exemplos: inglês, química, português...

  O tema é para quem você ensina. 
  Você ensina português para quem vai prestar
vestibular ou adultos que queiram fazer concurso?
  Se você ensina inglês, você quer falar com crianças ou
adultos? Inglês para entrevistas ou intercâmbio? 
  Ter essa clareza, faz toda diferença.
  Não dá pra ficar o dia inteiro só falando de inglês, é
maçante e você vira uma arrogante.

  O teminha é o OURO.
  Na primeira aula eu falei que a personalidade vende,
e é no teminha que ela se encaixa.
  Você precisa mostrar a sua personalidade, suas
crenças, bandeiras que levanta e o seu hobby.
  É isso que vai te diferenciar de todos os outros perfis,
e é isso que vai te fazer vender aliado com criação de
conteúdo de valor e uma boa identidade visual.



Exercício:
Crie seu aluno ideal. Dê nome, idade, cargo, medos e
objetivos.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

1. Qual é o temão do seu Instagram?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
 
2. Qual é o tema (o assunto secundário):
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3. Qual seu teminha? Escreva 3 ou 4 no máximo.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________



Não se esqueça que teremos nossa 4º aula hoje! 

Vou te ensinar quais são os tipos de curso e como você
consegue criá-los, às 21h07 no meu Instagram 


