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O CEMITÉRIO DO MARKETING ESTÁ
CHEIO DE PRODUTOS EXCEPCIONAIS

QUE FRACASSARAM, PORQUE
NINGUÉM SABIA COMO VENDÊ-LOS.



Seja muito bem vindo  (a).

Meu nome é Diego O. Filgueira, eu trabalhei
com vendas por quase sete anos, faturei
mais de 2 milhões no total pelas empresas
que passei.

Sim, eu já fui aquele vendedor de porta a
porta e também já gerenciei equipes de
vendas em grandes companhias.

E há três anos eu peguei toda minha
experiência e comecei a trazer para o
mercado digital.

Meu instagram é @diegofilgueira

Aconselho fortemente você me seguir por lá. 

Agora que você me conhece, deve estar se
perguntando porque eu estou
compartilhando esse E-book com você? 
 
Simples! 
 
Você já parou para pensar porque algumas
empresas vendem tanto, mesmo tendo um
produto ou serviço com qualidade inferior?

E porque outros negócios, que tem mais
qualidade e são mais capacitados, não
vendem tanto assim?

Eu sou Nordestino, minha esposa é Mineira
e atualmente nós moramos em Belo
Horizonte – Mg.



Eu passei muitos anos para entender
que a diferença está no marketing e nas
vendas.

Muitas profissionais acham que é só fazer
um bom atendimento e prestar um bom
serviço, ou um ter um excelente produto
e os clientes virão correndo até você.

Muitos estão investindo em ter qualidade
e prestar um bom serviço e sendo sincero
com você agora...

Ter um produto de qualidade, um bom
atendimento e uma excelente prestação
de serviços....

 É OBRIGAÇÃO!!!

Mas, um bom marqueteiro, que domina a
arte da persuasão e influência, pode faturar
milhões e triplicar os resultados de qualquer
negócio, mesmo que o produto ou serviço
que ele venda não tenha tanta qualidade.

Lembre-se dessa frase:

O CEMITÉRIO DO MARKETING
ESTÁ CHEIO DE PRODUTOS

EXCEPCIONAIS QUE FRACASSARAM,
PORQUE NINGUÉM SABIA COMO VENDÊ-LOS.



Se você tem um produto ou serviço de
qualidade, que realmente pode fazer a
diferença na vida de seu cliente e não está
vendendo e nem mudando a vida de quase
ninguém...

Você não acha injusto ficar com isso parado,
entregue as moscas?

Não seria justo trazer mais e mais pessoas,
todos os dias, aos montes, para conhecer
seu produto.... e interagir com você ....
e serem beneficiadas pelo seu produto ou
serviço?

Bem, se você respondeu sim para uma das
perguntas acima, eu tenho algo para você
aqui.
 
Por isso, preciso que você leia esse e-book
todo, porque ele foi estrategicamente
pensado para mudar a forma como você
enxerga o instagram.

A PARTIR DE AGORA, A MANEIRA COMO
VOCÊ VÊ O INSTAGRAM, AS REDES SOCIAIS

E A INTERNET, VÃO MUDAR
COMPLETAMENTE.



O ALGORITMO DO INSTAGRAM PODE
SER SEU HERÓI OU... O SEU VILÃO.



Para você dominar o instagram e
transformá-lo em uma máquina de trazer
clientes interessados em comprar em
comprar de você todos os dias, você
precisa entender a lógica por trás dele.

Porque o instagram existe? Porque ele
faz tanto sucesso? Porque hoje é uma
das melhores redes sociais para vender e
conseguir clientes?

Pensa comigo agora...

O instagram é uma empresa de
acionistas.

Uma empresa privada, que tem o capital
aberto na bolsa e vende ações.

E toda empresa que vende ações precisa ter
o quê?

Sucesso, vendas, dinheiro... LUCRO!!!

Todas as ações, ferramentas e recursos
disponibilizados dentro do instagram tem
apenas um único objetivo >> Gerar Receita
Financeira.



Quando você tem uma empresa com
acionistas, para conseguir mantê-los dentro
do seu negócio investindo dinheiro é
preciso mostrar dados, números e
resultados relevantes, que convença aos
seus investidores continuar
injetando dinheiro ali. Ok?

E porque eu estou falando tudo isso?

Para que você entenda o algoritmo do
Instagram e saiba como ele pode ser seu
herói ou... O seu vilão.

O temido algoritmo é criado para uma
única finalidade... 

Gerar lucro para empresa Instagram.

E como o instagram tem lucro?

1 – Tendo pessoas utilizando a rede;
2 – Muita gente usando a rede torna-se um
chamariz para empresas injetar dinheiro em
anúncios;
3 – Muitas empresas injetando dinheiro em
anúncios aumentama receita e...
4 - Isso trás investidores.

Tá claro até aqui? Ótimo, porque agora vem
o pulo do gato.

Fica comigo!!!



Para ter investidor, precisa ter empresas
engajadas e colocando dinheiro em
anúncio. E para as empresas injetar dinheiro
em anúncios, precisa ter pessoas usando a
rede o dia inteiro, todos os dias.

E o que isso tem a ver com você?

Quanto mais tempo você ficar no
instagram, usando a rede, postando no
feed, nos stories, no igtv, interagindo com
outras pessoas no direct, em posts...
Curtindo e comentando... mais e mais o
algoritmo vai te ajudar.

Então quem jogar o jogo dele é
beneficiado, quem não jogar é penalizado.

Fez sentido agora?

A lógica por trás do instagram é: Quanto
mais tempo você ficar dentro da rede,
usando todos os recursos que ela
disponibiliza, mais o algoritmo vai te
beneficiar e te ajudar a crescer. A boa
notícia é que existe uma estratégia para
fazer isso acontecer mais rápido,
investindo pouco dinheiro e que vai lhe
trazer resultados todos os dias. 

E é exatamente isso que eu vou te mostrar
aqui.



DEPOIS
QUE VOCÊ TIVER OS
PRIMEIROS
RESULTADOS, NÃO VAI
QUERER PARAR NUNCA
MAIS.



Antes de falar o que você precisa fazer, é
bom que você saiba primeiro o que não
fazer.

Não caia no conto do vigário de alguns
YouTubers e outros carinhas de Marketing
Digital com conselhos que não vão te levar
a lugar nenhum.

E o que eu vou te falar aqui agora é para
evitar que você caia nessas armadilhas e te
blindar contra falsas estratégias.

NÃO EXISTE HACK

Pare com esse negócio de ir atrás de Hack
de Instagram. Não existe isso, ok?

O que faz seu instagram crescer é o que
faz qualquer negócio crescer; Estratégia,
aplicação dessa estratégia, análise dos
resultados obtidos, otimização desses
resultados, mais aplicação, consistência,
disciplina e foco.

Quando você enxerga o Instagram como
uma rede social, você nunca terá resultado.
Quando você passa a vê-lo como uma
ferramenta de sua empresa para gerar
receita os resultados chegará aos montes.

E depois que você tiver os primeiros
resultados, não vai querer parar nunca
mais.



DIGA NÃO A AUTOMAÇÃO

Por favor, nunca, nunca perca seu tempo
fazendo automação. Isso é a pior coisa que
você vai fazer para o seu negócio.

Essas empresas que prometem te trazer
seguidores reais no automático só querem
ganhar dinheiro a suas custas. Você até vai
ganhar seguidores, vai lotar seu instagram
de números, mas seu caixa vai permanecer
vazio.

A pergunta é: você quer ter seguidores ou
dinheiro no bolso? Se sua resposta foi
dinheiro no bolso, então nunca, nunca
contrate uma automação.

NÃO FAÇA PANFLETAGEM ONLINE

O mundo do Marketing e das Vendas
mudou. Pensa comigo… A maioria de nós
cresceu em um mundo de mercado de
massa onde a TV e as paradas de sucesso
definiam as tendências. Certo? 
 
Hoje, buscamos repetir os mesmos truques
arcaicos, só que usando a internet. Em vez
de massificação egoísta e intrusiva. A venda
eficaz hoje baseia-se em empatia e serviço.

É um ato generoso de ajudar pessoas a
resolverem seus problemas. A internet foi o
primeiro meio de massa que não foi
inventado para agradar aos profissionais de
Marketing e Vendas.



A televisão e o rádio sim. Porque os
anúncios nesses meios são de
interrupção. Você tá assistindo algo muito
bom, quando de repente é obrigado a
assistir uma propaganda para poder
continuar vendo seu programa. 
 
Ou seja, eles interrompem seu
entretenimento para te empurrar uma
propaganda forçada. Na internet isso já
não funciona mais. 
 
O Marketing aqui é de permissão e as
vendas são de relacionamento. Esse é o
grande erro de quem quer vender pela
internet. 

Quem tem uma conta no Instagram tem o
hábito de fazer panfletagem online. E
quando você recebe um panfleto na rua o
que você faz? Amassa e joga fora. 
 
Na internet é a mesma coisa. Panfleto é
marketing de interrupção. As pessoas vão
ver sua panfletagem online e vai rolar a tela
sem te dar atenção.
 
Os tempos mudaram. E suas estratégias,
mudaram?

 
Se ainda não mudaram, está na hora de
começar a mudar.



ESSES PADRÕES DE
PENSAMENTOS TE

LEVARÃO AO
FRACASSO NA

INTERNET



Facebook só serve para discutir
política;
É só postar foto de meus produtos no
Instagram que vende;
É só criar um site e colocar no Google;
Internet é só mais uma ferramenta.

Um pressuposto básico da PNL
(Programação Neurolinguística) diz que,
se você mudar um padrão de
pensamento, você muda a experiência. 
 
Aí parceiro, a galera empreendedora que
vem pra internet acha que:
 

Cara, esses padrões de pensamentos aí te
levarão ao fracasso na internet. Isso aqui é
um centro de distribuição em larga escala.
 
Aqui é o local para você monetizar seus
conhecimentos, suas paixões e atrair
compradores para seu negócio.

1. Você tem um conhecimento acima da
média?
2. Seu produto ou serviço resolve o
problema de seu cliente?
3. Tem gente interessada no seu produto
/ serviço?
4. Elas pagariam por isso?



É preciso ter estratégias para fazer isso aqui
trabalhar por você e colocar dinheiro no
seu bolso.

Quando você para de olhar para a internet
apenas como uma ferramenta de interação
e começa a enxergar isso aqui como um
centro de distribuição de seu produto, você
começa a entender o jogo.
 

E NADA DISSO SE RESUME A MARKETING
DIGITAL, VAI MUITO ALÉM.



A ESTRATÉGIA



Chegamos à última - e tão desejada -
parte de seu E-book. Agora eu vou te
revelar a estratégia que será capaz de
colocar pessoas, todos os dias,
interessada em seu produto ou serviço.
 
Mesmo que você seja um completo
iniciante e até mesmo se você já seguiu
todos os conselhos dos gurus do
marketing digital e ainda não teve
resultados.
 
O que você vai aprender nesse e-book,
poderia facilmente ser vendido como um
curso para instagram por um bom valor. 

Se você quer ter pessoas comprando seu
produto; Se você quer vender como
afiliado; Se você quer ter mais
seguidores engajados no seu perfil;
 
Essa estratégia vai fazer você alcançar
seu objetivo e não só isso, vai
transformar seu instagram em uma
máquina de fazer dinheiro.



TRÁFEGO ORGÂNICO X PAGO
 
E ai, é melhor crescer e conseguir clientes
utilizando o tráfego orgânico ou o tráfego
pago?
 
A reposta é obvia né?
 
É melhor pelo orgânico, o pago precisa
investir dinheiro e você não quer gastar
dinheiro, certo?
 
Se você pensa assim, sinto muito, esse e-
book não vai te ajudar. Se você não está
disposto a investir pelo menos R$ 6,00 por
dia em anuncio, pode fechar esse e-book. 

Nossa amizade permanecerá, te garanto.
 
Depender só do tráfego orgânico é um tiro
no escuro. Porque você vai até conseguir
ter resultados com as estratégias de
orgânico que vou te passar aqui, mas isso
não é sustentável, sabe porquê?

Por que terá dias que você estará cansado,
vai ter dias que você vai está de saco cheio
do instagram. 

Vai ter dias que você precisará passar o dia
inteiro resolvendo questões pessoais do
mundo real, fora da internet.



E quem depende somente de tráfego
orgânico, cada dia não trabalhado, é um dia
perdido, são seguidores a menos,
engajamento a menos.
 
A não ser que você viva exclusivamente de
instagram, depender do tráfego orgânico é
um risco.
 
O certo é ter equilíbrio. Não precisa
depender só do orgânico e nem torrar
montanhas de dinheiro no pago. Você pode
e deve usar as duas estratégias. 

E se você fizer do jeito que vou lhe ensinar
aqui, em um mês você será capaz de
vender pela internet como nunca vendeu
antes.



ESTRATÉGIA DO ORGÂNICO
 
Se você leu o início desse livro, onde eu te
falei como funciona a lógica por trás do
instagram, vai ficar muito claro de entender
essas estratégias que vou te passar agora.
 
·        

SE VOCÊ NÃO LEU E RESOLVEU PULAR
DIRETO PARA ESSA PARTE, ACONSELHO
VOLTAR E LER TUDO, CASO CONTRÁRIO

NADA FARÁ SENTIDO PARA VOCÊ. *

Sim, você vai precisar dedicar pelo menos
2 horas do seu dia dentro do instagram,
todos os dias. De preferência à noite,
porque à noite o engajamento é maior.
 
E o que você vai fazer nessas duas horas
investidas dentro do Instagram? 
 
Lembre-se, rede social é uma ferramenta
de trabalho. Nessas duas horas, você não
vai ver bunda rebolando, pastor pregando,
artista cantando... Nada disso. 

Essas duas horas dedicadas ao seu negócio
na internet, tem que ser focada nesse
passo a passo aqui:



1 - Vai fazer um post no feed com
conteúdo de extrema qualidade para sua
persona. Bem, se você não sabe quem é
sua persona e nem o que é isso, me
manda uma mensagem que eu te explico
o que é.
 
2 – Conteúdo de qualidade é aquele tipo
de conteúdo que poderia facilmente ser
vendido, aquele que REALMENTE ajuda,
gera valor, ensina as pessoas. Não é
encher o feed de postagens inúteis e nem
frases motivacionais. Ok?
 
3 – Entre nos perfis das pessoas que são
autoridades no seu nicho, aqueles que
têm milhares de seguidores e comente as
postagens.

Mas não faça qualquer comentário para
encher linguiça, faça um comentário real,
algo que esteja ligado ao assunto da
postagem e que gere valor também.
 
Daqui a pouco você vai entender o por
que disso tudo.
 
 4 – Se alguém curtir seus comentários
nesses posts, curta de volta a curtida dele.
Se alguém comentar seu comentário,
comente de volta o comentário dele. Se
alguém falar contigo no direct, fale com
essa pessoa, dê atenção a ela.



Tudo isso faz parte da nossa estratégia.
Ou seja; engaje. Engaje de verdade.
 
5 – Entre no perfil das autoridades do seu
nicho, vá lá em seguidores e entre no
perfil dos seguidores que seguem essa
autoridade. E aí você vai fazer o seguinte:
 
Entre no perfil dessa pessoa, veja se ela
tem “cara” de ser seu público. Se ela tiver
cara de seu público, curta 5 posts dela,
faça um comentário real, sincero e
verdadeiro em algum post, se ela tiver
feito stories, entre nos stories dela e
deixe um comentário... massss, não siga
essa pessoa. 

Apenas curta as fotos, comente nos post e
interaja nos stories.
 
Faça isso com 20 a 30 pessoas. Mas lembre-
se: Somente aquelas que têm “cara” de ser
seu público. 

Você deve fazer isso todos os dias, ok?

Se você puder fazer isso, na hora do
almoço e a noite, melhor ainda. Se não tiver
tanto tempo disponível assim, faça nas 2
horas que você reservou do seu dia.

Fazendo isso, você mostra para o instagram
que está sendo sociável.



6 – Repita consistentemente, todos os
dias, esses 5 passos que eu acabei de
lhe ensinar.
 
Se você não fizer isso, pelo menos
dedicado por duas horas todos os dias,
você nunca terá resultados no
instagram. 
 
Porquê Diego?
 
Lembre-se, quanto mais tempo e
recursos você usar da plataforma, mais
o algoritmo vai te abençoar. 

Mas não só isso....
 
Agora vem o pulo do gato..... aliás o pulo
do Tigre... rsrsrsr
 
Piada sem graça né.... Enfim... Vamos lá...



ESTRATÉGIA DE
TRÁFEGO PAGO



Cada estratégia dessas do orgânico tem
um único objetivo.
 
Fazer com que as pessoas visitem seu
perfil e / ou curtam seus posts.
 
E é aqui onde entra o segredo... O pulo
do Tigre.

1 - VOCÊ VAI ENTRAR NO SEU
GERENCIADOR DE ANÚNCIOS NO
FACEBOOK;



2 – VAI EM PÚBLICO -> CRIAR PÚBLICO PERSONALIZADO - > E VAI CLICAR EM PERFIL
COMERCIAL DO INSTAGRAM;

CLIQUE
AQUI

DEPOIS AQUI



3 – VOCÊ VAI ESCOLHER O PERFIL QUE DESEJA CRIAR O PÚBLICO, EM SEGUIDA VAI
MARCAR A OPÇÃO -> QUALQUER PESSOA QUE VISITOU SEU PERFIL COMERCIAL NOS

ÚLTIMOS 30 DIAS.



ESCOLHA O PERFIL AQUI

DEPOIS MARQUE
ESSA OPÇÃO

DIGITE 30 AQUI

DEPOIS CLIQUE AQUI



ESCOLHA O MESMO PERFIL

DIGITE 30 DIAS

DEPOIS MARQUE
ESSA OPÇÃO

DEPOIS CLIQUE EM CRIAR
PÚBLICO

PORQUE 30 DIAS? PORQUE É UM PÚBLICO MAIS QUENTE, MAIS FÁCIL DE
LEMBRAR DE VOCÊ



Beleza, agora você já tem um público de
pessoas que visitaram e interagiram com
seu instagram nos últimos 30 dias.
 
Fez sentido agora todo o trabalho do
tráfego orgânico?
 
Beleza. Vai fazer mais sentido ainda
agora.
 
Quando salvar seu público personalizado,
você vai voltar para o Gerenciador de
Anúncios.

Agora nós vamos criar uma campanha de
tráfego e colocá-la para rodar.

Vamos lá?



CLIQUE
AQUI

DEPOIS AQUI



1 – VAI CRIAR UMA NOVA CAMPANHA;

2 – VAI MARCAR A OPÇÃO TRÁFEGO;



3 – VAI COLOCAR 6 REAIS DE ORÇAMENTO DIÁRIO;



4 – VAI DEIXAR A OPÇÃO SITE MARCADA;



5 -  VAI SELECIONAR O PÚBLICO QUE VOCÊ SALVOU;

6 – VAI MARCAR POSICIONAMENTOS MANUAIS E VAI DEIXAR SOMENTE FEED DO
INSTAGRAM MARCADO;





7 –ESCOLHA A PÁGINA E O INSTAGRAM ONDE VOCÊ QUER QUE ESSE ANÚNCIO RODE;



8 – CRIE SEU ANÚNCIO E PUBLIQUE



As estratégias do orgânico vão fazer as
pessoas visitarem seu perfil, curtir suas
postagens, interagir com você, certo?

No momento que essas pessoas fizerem
isso, elas vão ver um anúncio seu com
uma oferta de um material
extremamente rico e que faz total
sentido para elas, gratuito.

Ou seja, essa pessoa era um público
totalmente frio e desconhecido. Ela teve
um primeiro contato com você, através
de uma ação sua e já se tornou um
público morno para você.

E o que você deverá anunciar?
 
Bem, aqui você vai criar um anúncio
entregando um conteúdo de extrema
qualidade. Pode ser um e-book, pode ser
um vídeo aula, um Webnário, um
infográfico... Enfim.
 
Algum conteúdo rico, relevante, que faça
sentido para sua persona ao ponto dela
deixar seus dados de e-mail e telefone
em troca desse material.
 
Ok. Você entendeu o que aconteceu
aqui? Não? 

Vamos lá,vou clarear suas ideias um
pouco mais.



Agora ela se depara com um conteúdo
seu, que é importante para ela, ela clica,
deixa os dados e baixa o material. 
 
Pronto, agora você tem um público quente. 

Extremamente quente.
 
Agora você começou a construir sua lista.

Mas Diego, o que eu faço depois que a
pessoa deixar os dados?
 
Bem, ai você tem que ter a estratégia de
relacionamento e conversão. Que não é o
foco desse e-book.

Mas você pode ligar para essa pessoa,
pode fazer uma sequencia de e-mails,
pode criar um grupo no whatsapp e no
telegrama (com a autorização delas), pode
enviar ela para uma página de vendas,
pode fazer um upsell na página de
obrigado...

Vai depender do seu produto, do seu
nicho, de como funciona sua estratégia de
vendas.

Mas o fato é;



Todos os dias você terá uma lista de
clientes muito quente para trabalhar e
vender para eles, com 2 horas de
trabalho no Instagram e R$ 6,00
investidos por dia.
 
Eu te entreguei agora uma estratégia de
graça, que muitos gurus cobram
caríssimo para ensinar. Uma estratégia
real, que funciona e que dá resultados. 
 
Você tá lendo esse e-book porque essa
estratégia funcionou com você, certo?

Agora você só precisa aplicar tudo que
aprendeu aqui para saber se realmente
tudo isso funciona.

Eu quero que você NÃO ACREDITE em
mim. 

Quero que você vá agora para seu
instagram e comece a aplicar essas
estratégias pelo menos por um mês e
verifique o resultado acontecendo com
você também.

Combinado? Mas, antes de você sair
correndo para aplicar essas estratégias



Eu preciso te alertar sobre duas coisas
extremamente importantes.

é o seguinte: Existem dois problemas
extremamente importantes que você
precisa saber antes de querer ir
correndo, desesperadamente para seu
instagram, aplicar tudo isso que te ensinei.

 O primeiro grande problema é que ter
clientes através do instagram não é só
postar fotos bonitinhas e fazer alguns
stories e magicamente você começará a
vender. 

Se fosse assim, qualquer pessoa que usa
o instagram estaria rica né?

"Ahhhh Diego, isso eu sei cara! Por isso
que eu baixei seu e-book. Eu quero

aprender umas estratégias aí para ver se
as coisas melhoram."

Eu fico realmente feliz por isso. Mas, esse é
o segundo problema.

As estratégias até funcionam. Mas não por
muito tempo. 

- "Como assim cara, tá maluco? Você tá se
desfazendo do próprio e-book?" 

Calma, presta atenção! Estratégias de
marketing funcionam, inclusive as que eu
ensinei aqui para você.

Mas eu não estou aqui para te enrolar com
promessas falsas... 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING TEM VIDA ÚTIL.



Elas funcionam em um determinado tempo e depois param de funcionar. Aí você vai
ter que ir atrás de outras estratégias mais atualizadas. Sacou? 

 - "Poxa Diego, agora você me desanimou!"

 Relaxa que eu vou te revelar agora exatamente os 3 fundamentos que fazem
qualquer estratégia de marketing funcionar.

 Cara, quando você entender isso, você vai parar e falar assim: "Como é que eu nunca
pensei nisso antes?"

 Eu sei que, o que eu vou te falar aqui agora é algo que funciona... Desde os tempos
antigos.

Por que são os fundamentos, o alicerce, a base de toda e qualquer estratégia de
marketing.

Por isso meu amigo, minha amiga, antes de você sair por ai postando fotos e vídeos no
instagram e aplicando todas as estratégias de marketing que aparecem na sua frente,
você precisa conhecer o que sustenta essas estratégias.

Faz sentido para você?



ATRAIR O PÚBLICO INTERESSADO NO QUE VOCÊ VENDE;

ENGAJAR ESSE PÚBLICO;

VENDER PARA ELES.

Postar conteúdo, ofertas de seu produto ou serviço e fazer stories por cima de
stories de qualquer jeito não é mais o seu caminho a partir de agora. 

Combinado?

Se você continuar fazendo isso, sem conhecer os fundamentos que estão por trás
dos resultados de sucesso dos grandes perfis do instagram, você só vai se
desaminar, ficar mais e mais confuso(a) e desistir. 

O que você precisa dominar para ter um resultado explosivo de vendas no
instagram é: 

- "Nooooossa Diego, grande novidade você me contou!"

Espera, antes de você sair me xingando por ai... pensa com calma agora.



Todas... repito, todas as estratégias de marketing; desde as mais elaboradas às mais
simples, estão sustentadas nesses 3 pilares: 

ATRAIR, ENGAJAR E VENDER! 

Mas, e o que está por trás desses 3 pilares? Hein? 

Ahhhhhh... isso você não tinha pensado né?

 Bem, o que está por trás desses 3 pilares é: 

PERSUASÃO E INFLUÊNCIA!

Sabe esses grandes perfis que você segue no instagram e vê essa galera faturando
milhões e vendendo todo dia... 

E você acha que precisa saber as estratégias que eles estão usando, para usar no
seu perfil também e faturar milhões?

Pois é... O que todos eles fazem é PERSUASÃO E INFLUÊNCIA.



Persuasão nos posts de conteúdo... 

Influência nos stories... 

Persuasão nas lives... 

E por ai vai... 

A ficha ta caindo? 

Agora eu te pergunto: 

Não seria muito melhor você se dedicar um pouco em dominar a ciência da
Persuasão e Influência....

... Entender os fundamentos do marketing e das vendas.... .... 

E a partir disso, criar suas próprias estratégias? 

Se você tivesse o domínio da persuasão e influência aplicados ao instagram... 

Não seria libertador?



Imagine você nunca mais depender de estratégia A ou B para vender... 

Simplesmente por que agora, você domina as bases que sustentam todas essas
estratégias. 

Se... e somente se... Isso faz sentido para você... 

ENTÃO CLICA NO BOTÃO ABAIXO E GARANTA SUA VAGA COM O VALOR
PROMOCIONAL NO TREINAMENTO:

COMO FAZER POSTS NO INSTAGRAM QUE ATRAI, ENGAJA E CONVERTE MESMO QUE VOCÊ NÃO
TENHA MILHARES DE SEGUIDORES E NEM GOSTE DE APARECER.

EU QUERO GARANTIREU QUERO GARANTIR
MINHA VAGAMINHA VAGA

https://www.diegooliveiramkt.com.br/aula


LEMBRE-SE DE ME SEGUIR NO INSTAGRAMLEMBRE-SE DE ME SEGUIR NO INSTAGRAM
CLICANDO NO ÍCONE ABAIXOCLICANDO NO ÍCONE ABAIXO

https://instagram.com/diegofilgueira

