


O curso de violão do Tocaê é voltado para 
pessoas que desejam aprender a tocar do 
"zero" ou que está iniciando nos estudos do 
instrumento. Logo, é um curso para iniciantes.

A metodologia do curso foi desenvolvida para 
que o aluno consiga aprender a tocar em, 
pelo menos, 25 dias.

O aluno ainda tem direito de escolher o estilo 
musical das aulas (Pop, Rock ou Sertanejo).

Ele terá acesso à monitorias via whatsapp e 
conteúdos bônus, que serão publicados 
periodicamente.





É essencial que você seja estratégico para 
realizar suas vendas. O ideal é escolher uma 
rede social e se desenvolver nela. Você 
pode usar as dicas e os materiais que 
disponibilizamos para cada um dos sites.

Os mais convencionais a serem escolhidos 
são: Facebook, Instagram, Whatsapp ou 
Youtube.

Você também pode criar um blog e usá-lo para 
divulgar seu link de afiliado.



Após escolher o site em que você irá trabalhar, seja estrategista 
para conseguir realizar suas vendas.

Desenvolver uma audiência qualificada, fazer postagens 
bonitas e criativas, ter um bom texto de vendas, usar as 
"hashtags" certas e ser atencioso com os clientes, é 
FUNDAMENTAL para conseguir aumentar os seus lucros.



Você não precisa ser o 
Fernando Pessoa em seus 

textos e conversas, ser 
extremamente formal não é o 
ideal. Entretanto, erros básicos
de língua portuguesa podem 
desqualificar os seus anúncios.

Tenha cuidado ao abordar 
uma pessoa, seja pelos 

comentários ou por 
mensagens diretas. Preocupe-
se sempre em não ser chato, 
arrogante ou inconveniente.



Os famosos hotlinks são os 
endereços que farão você 

receber a sua comissão. Use os 
com sabedoria, colocá-los em 
comentários de postagens ou 

em descrições, não te trará 
resultados.

O ideal é que você estabeleça 
uma comunicação direta com 

a pessoa que demonstrou 
interesse em adquirir o produto, 

por meio das postagens, e a 
partir disso, você enviará seu 

hotlink, tendo mais chances de 
efetuar a venda.



Disponibilizamos para todos os 
afiliados conteúdos para que 
você tenha ferramentas para 
vender: imagens, vídeos e textos 
de vendas.

Além desses arquivos, você 
pode criar seus próprios 
conteúdos. Um site para criação 
de imagens muito fácil de 
mexer, por exemplo, é o 
Canva.com



Agradecemos a sua afiliação
e esperamos crescer muito

juntos.


