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PROSPECÇÃO ONLINE 

…Relembrando… 

No meu blog você aprendeu os 5 passos que eu utilizo todos os dias para garantir que 
minha prospecção e vendas aconteçam constantemente pela internet:  

Fase 1: Primeiro Encontro | Fase 2: Quebrar o Gelo | Fase 3: Triagem de Leads | Fase 4: 
Conversa de Prospecção | Fase 5: Venda 

Agora, indo mais a fundo, vou te mostrar um checklist detalhado dessas etapas e 
quais ferramentas eu uso para que todas essas fases sejam feitas com sucesso: 

CHECKLIST: 
Minhas mídias sociais representam bem a minha marca 

Minhas mídias sociais tem um link para meu site 

🔎  Dica de Ferramenta: Eu recomendo o Campsite.bio ou Liktr.ee para fazer 
mostrar múltiplos links na minha conta do instagram. 

Meu site representa bem a minha marca 

É fácil de achar no meu site uma forma de “Quebrar o Gelo” e falar comigo 

Meu site possui um formulário especial para pessoas que querem trabalhar comigo 

Eu recebo os formulários de interessados e faço uma triagem de leads 

Entro em contato direto somente com quem passou na triagem de leads 

É fácil agendar um horário para falar comigo 

🔎  Dica de Ferramenta: Eu recomendo o calendly.com ou  
acuityscheduling.com  para fazer os agendamentos online,  
e todo mundo adora, é super simples! 
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No dia e hora marcada, fazemos nossa conversa por vídeo. 

🔎  Dica de Ferramentas: Eu uso skype, facetime ou zoom para  
fazer minhas vídeo-conferências. 
      ps: você também pode fazer por telefone, mas a conversão será sempre menor! 

Durante a conversa eu falo de valores e formas de pagamento 

Durante a conversa eu pergunto a opinião do cliente em relação a proposta 

Durante a conversa em envio o email com o PDF da proposta e próximos passos 

para fechamento do contrato. 

🔎  Dica: Para fazer isso você precisa ter todos os seus pdfs pré-organizados. Pode 
parecer difícil mas é possível para todas as áreas de atuação. Eu ensino como faz 
neste curso aqui. É o curso Money-Heart Sales Code, meu curso completo de 
prospecção e vendas. 

Após a conversa, eu faço follow-up e acompanho o fechamento das vendas. 

 

VIU COMO É SIMPLES? 
Não tem segredo! 

Aplique tudo e boas vendas ;) 
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