


  Seja bem-vinda a mais uma aula!
 
  Nas últimas aulas aprendemos como criar um negócio
sólido, escolhendo um nicho e criando estratégias de
posts.
   Hoje vamos falar sobre como conseguir demonstrar
que tipo de professora você é.
   Como eu venho dizendo desde a aula 01. As pessoas
vem mudando a maneira de comprar, porque cada vez
mais elas querem adquirir produtos e serviços de
profissionais que elas se identifiquem e que tenham
valores parecidos. Afinal, ela vai passar algumas horas
da vida dela com você e ela não quer se arrepender da  
escolha.
     Mas o grande insight que eu queria dar nessa aula, é
entender que o processo da venda não acontece
quando você abre as vagas para as suas aulas. A
venda acontece através do visual dos seus posts, da
frequência de stories , da atmosfera que você cria e do
storytelling bem contado.
     Quando você chega no momento de abrir suas
vagas é só um detalhe do trabalho que você fez antes.

  



Cores
 Identidade visual 
Roupas e acessórios e cabelo

Dito isso vamos aos pilares:

1.
2.
3.

Cores:
Elas não precisam ser ligadas ao seu nicho
Exemplos:
Vermelho e azul para inglês.
Verde e amarelo para português.

As cores precisam transmitir a sua personalidade como
professora. Se você é mais extrovertida ou se é mais
séria.
Pense na imagem que você quer passar e escolha as
cores certas para isso.

Identidade visual:

A sua identidade visual é o conjunto de elementos
fontes, cores e imagens.
Na hora de montar um post use sempre as mesmas
fontes, siga a sua paleta de cores e se você gosta de
usar imagens realista, sempre escolha elas.



Roupas acessórios e cabelo

Por mais que particularmente eu não concorde em
julgar alguém pela roupa, o nosso inconsciente faz
associações automáticas.
Exemplo:
Uma mulher de terninho nos remete a advocacia.

Então temos que pensar no Instagram como o
departamento de relações públicas da sua empresa.
Como você se vestiria em um ambiente de trabalho?
Ou se precisasse ser palestrante em um evento.

Qual mensagem você quer passar através da sua
roupa?

Antes de continuar, queria levantar um adendo!

Em um primeiro momento, pode parecer passos
demais para aprender e colocar em prática, mas a
acredite, no final desses 7 dias a nuvem de dúvidas
sobre como ganhar dinheiro de verdade, com as
suas aulas, vão desaparecer.
A função do marketing é usar das ferramentas
certas para que no final das contas as suas aulas
se vendam sozinhas.



Dito isso vamos continuar

Me conta se já não aconteceu com você:

Você conhece alguém e logo de cara já tira suas
conclusões se aquela pessoa é organizada ou
bagunceira. Se parece uma pessoa do bem ou meio
trapaceira.

Isso porque, para Jung, nós não nascemos como uma
folha em branco e sim com características inatas que
são resultados do processo de evolução da
humanidade. Um exemplo disso é o medo do escuro, de
altura ou de certos animais que são considerados
predadores.

“Exatamente como o corpo humano representa um
verdadeiro museu de órgãos, cada qual com sua longa
evolução histórica, da mesma forma deveríamos
esperar encontrar também, na mente, uma organização
análoga”, Carl Gustav Jung.

https://www.douglasmaluf.com.br/medo-ou-fobia-entenda-a-diferenca/


Ou seja, nascemos com uma herança psicológica,
somada à herança biológica. Assim como o nosso
organismo, nossa mente também guarda modelos de
comportamento e personalidade – e esses modelos são
chamados de arquétipos.

Na obra “ Na natureza da psique, 1960, Jung fala sobre
esses arquétipos como padrões de comportamento que
possuem significados universais e são representados
pela mitologia, sonhos e, hoje em dia, por filmes e até
mesmo pelo marketing.

Para conseguir captar os alunos mais facilmente,
escolha a imagem que você deseja passar e veja quais
cores, roupas e elementos te ajudam a transmitir a
imagem correta.



Exercício:
Como você quer ser conhecida?
Ex: A professora fofa que é compreensiva ou aquela
que é brava e puxa a orelha.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Qual será sua identidade visual? Cores fortes e vivas ou
cores sóbrias?
Você usará desenhos nos posts ou usará imagens reais?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

O que estará escrito na sua Bio?
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________

 Logo mais na última aula da Jornada da Professora
Digital, vamos falar sobre como criar conexão com a
sua audiência e transformas eles em alunos.

Te vejo às 21h07 


