EMAIL 1 – ENVIAR LOGO APÓS A PESSOA SE INSCREVER NA PÁGINA DE
CAPTURA
TÍTULO: Aqui Está o Seu Ebook “Como Escolher o Melhor Tipo de Site...”
Olá,
Aqui é o Gledson Oliveira e este é um email rápido.
Quero te dar os parabéns por querer baixar o ebook “Como Escolher o Melhor
Tipo de Site Para o Seu Negócio”.
Fico muito feliz em ter você aqui. Você está no time certo!
Eu sou o único profissional especializado no desenvolvimento de sites
estratégicos no Brasil, portanto, você estará em boas mãos durante a nossa
jornada.
Para baixar o ebook clique no botão abaixo:
[INSERIR BOTÃO AQUI]
Eu estou a disposição, então se tiver alguma dúvida, fale comigo.
Atenciosamente,
[ASSINATURA]

EMAIL 2: ENVIAR 2 DIAS DEPOIS DO EMAIL ANTERIOR
TITULO: Você Precisa Aumentar as Vendas do Seu Negócio?
Olá,
A maioria dos meus clientes tem esse problema: precisam expandir o negócio e
aumentar as vendas.
Poucos sabem o melhor caminho para resolver esse problema. Alguns já até
tentaram resolver sozinhos, mas o resultado não foi nada satisfatório.
A boa notícia é que eu sou especialista em resolver isso.
Se você se identificou com o caso acima quer resolver de uma vez por todas
esse problema, então a hora é agora:
Clique aqui e veja como solucionar o problema
Atenciosamente,
[ASSINATURA]

EMAIL 3: ENVIAR 2 DIAS APÓS O EMAIL ANTERIOR
TÍTULO: Imagine Isso...
Vamos fazer um exercício juntos.
Imagine só, se você pudesse:
• Expandir o seu negócio sem precisar fazer altos investimentos
• Conseguir mais clientes com facilidade
• Aumentar as suas vendas
E com isso você vivesse aliviado por não ter que ficar se preocupando em ter
dinheiro suficiente para pagar as contas no final do mês, poderia dar uma vida
melhor para sua família e para você mesmo.
Como seria isso para você? Seria bom?
Com certeza isso seria ótimo!
Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas a VERDADE mesmo é que
eu descobri como realizar esses seus desejos.
É isso que o Explosão19 faz por você.
Assim, você não precisará mais chegar ao final do mês com as contas no
vermelho. Você pode começar um futuro novo agora.
Clique aqui e veja todos os detalhes
Se você preferir podemos conversar por Whatsapp para tirar suas dúvidas,
basta enviar uma mensagem para o número xx xxxxxxxxx.
Atenciosamente,
[ASSINATURA]

EMAIL 4: ENVIAR NO DIA SEGUINTE AO EMAIL ANTERIOR
TÍTULO: Explosão19: Como Isso Funciona?
Olá,
Aqui é o Gledson Oliveira.
No último email que enviei, eu falei sobre o Explosão19 e recebi muitas
perguntas a respeito dele. Esse é o motivo do email de hoje, explicar tudo de
uma forma bem clara para você.
O Explosão19 é um serviço exclusivo (você não vai encontrar em nenhum outro
lugar) que eu desenvolvo para uma quantidade limitada de clientes.
Nesse serviço, eu utilizo um método para acelerar o crescimento do seu negócio
em 19 dias através da internet.
Eu crio um site estratégico para você, incluindo a parte institucional e blog e
aplico técnicas que aumentarão a visibilidade da sua empresa na internet,
atraindo cada vez mais clientes. Sem você precisar correr atrás deles.
O Explosão19 serve para esses tipos de pessoas:
• Para quem é pequeno ou médio empreendedor
• Tem um comércio
• É profissional liberal
Agora que você já sabe exatamente como funciona, não perca mais tempo,
porque eu tenho limite de vagas na agenda.
Acesse agora o nosso site: [link]
Ou me envie um whatsapp xx xxxxxxxxx.
Atenciosamente,
[ASSINATURA]

PS.: Esta é uma oferta limitada. Por ser um serviço que eu faço pessoalmente e
dou total atenção, eu tenho pouquíssimas vagas disponíveis por mês na minha
agenda. E quanto mais tempo você demora, mais dinheiro você perde no seu
negócio.

EMAIL 5: ENVIAR 2 DIAS APÓS O EMAIL ANTERIOR
TÍTULO: É Por Isso Que Você Sofre Tanto...
Em um sábado pela manhã, uma amiga muito querida e com quem eu sempre
aprendo algo novo e importante, me enviou o seguinte texto:

Quando olham ao redor, vocês não dizem que em quatro meses será o tempo da
colheita? Muito bem, agora digo eu: abram os olhos e vejam o que está diante
de vocês. Os campos samaritanos estão maduros. É tempo de colheita.

Está bem, está bem... tenho que confessar, quando eu li o texto de cara eu não
entendi nada (rsrs), então perguntei para ela o que queria dizer aquilo.
E eu... fiquei surpreso!
Parei de o que eu estava fazendo e dei total atenção ao que ela me disse em
seguida:
“Gledson, esse texto é uma fala de Jesus com seus discípulos no livro de João
4:35. Para os discípulos ainda faltava muito tempo para a colheita nos campos.
Mas Jesus deu 2 alertas importante para eles e que nós devemos considerar
alertas para nós também:
1º ALERTA – Abra os olhos, porque a oportunidade está na sua frente e você
não está vendo.
2º ALERTA – O tempo certo de aproveitar essa oportunidade é agora e não
depois quando ela tiver passado.
Quando deixamos as oportunidades passarem nos arrependemos
amargamente depois. Sofremos pela burrada que fizemos. Aí, já era. Sofrer não
adianta, precisamos agir enquanto é o tempo.”
Saber disso fez muita diferença paras as minhas decisões.
E por que eu estou compartilhando isso você?
Porque você tem uma oportunidade única bem na sua frente, mas ainda não
agarrou ela.
Agarre essa oportunidade e agarre agora!

Quanto mais tempo você passa sem o Explosão19, mais tempo você continua
deixando de aumentar as suas vendas.
Portanto, vamos começar o quanto antes!
Veja o que você deve fazer:
•
•
•
•
•

Passo #1 Enviar um Whatsapp para mim [xx xxxxxxxxx]
Passo #2 Falar que você deseja o Explosão19 para o seu negócio
Passo #3 Fazer o pagamento, que pode ser em até 18X
Passo #4 Uma reunião online comigo para personalizar seu projeto
Passo #5 Aguardar a entrega

Então vamos nessa!
Clique aqui e comece agora
Lembre-se: estou aqui para o que precisar, basta entrar em contato que
conversamos.
Atenciosamente,
[ASSINATURA]
PS.: Essa lição mudou a minha vida, por isso eu compartilhei ela com você.
Porque não é sempre que oportunidades tão boas e importantes como essa
estão disponíveis para fazer seu negócio crescer rapidamente.

EMAIL 6: ENVIAR NO DIA SEGUINTE AO ANTERIOR
TÍTULO: Bônus Extra: Só Até Amanhã!
Hoje eu acordei querendo fazer algo diferente.
Então eu decidi fazer algo diferente para ajudar VOCÊ! Vou explicar.
Eu estava preparando um produto para lançamento ainda neste ano. Ele se
chama Fórmula do Sucesso.
Um treinamento completo e exclusivo em videoaulas mostrando passo a passo
3 maneiras adicionais para você ter um BOOM de vendas utilizando o seu site e
sem gastar nada a mais por isso.
Eu iria vender esse treinamento por R$ 1.197,00.
Mas eu mudei os planos e vou dá-lo como bônus para quem adquirir o
Explosão19 até amanhã. Isso mesmo, ele será GRATUITO.
Mas como eu vou abrir mão de vendê-lo, por enquanto, então eu não posso dar
para todo mundo. Será apenas para as primeiras 10 pessoas que contratarem o
Explosão 10 até amanhã.
Então entre em contato comigo agora mesmo através do Whatsapp xx
xxxxxxxxx e garanta seu bônus exclusivo.

Atenciosamente,
[Assinatura]

Email 7: Enviar no dia seguinte ao email anterior
Título: Sua Última Chance
Hoje é o último dia para você aproveitar essa oportunidade e garantir o bônus.
Portanto, este é meu último email.
Pode ser que você não queira resolver o problema de falta de clientes e pouco
dinheiro entrando no caixa e prefira continuar do jeito que está, sem crescer o
seu negócio.
Sem problema.
Não quero importunar você.
Mas se você quiser resolver esse problema de uma vez por todas e mudar o
seu negócio para melhor.
Clique aqui e acesse o nosso site
Ou
Entre em contato comigo diretamente através do Whatsapp xx xxxxxxxxx.
Atenciosamente,
[ASSINATURA]

