
Guia Básico de 
Como Vender Pelo Whatsapp



Use um meio para levar a pessoa ao 
Whatsapp

Você pode criar um perfil no 
Instagram ou Facebook, para 

atrair as pessoas a clicarem em 
um link na sua biografia ou perfil, 
o que irá levá-las ao Whatsapp.

Além disso você pode criar um 
blog e por lá fazer uma 

chamada para que as pessoas 
entrem em contato com você 

pelo Whatsapp. Exemplo: "Quer 
conhecer uma forma rápida de 

aprender violão sem sair de 
casa? Me chama no Whatsapp

que eu te ensino."



Seja criativo para fazer as pessoas terem o interesse de 
falar com você

 Não há fórmula mágica. Entretanto, há diversas formas de você tentar 

convencer uma pessoa de que ela precisa entrar em contato com 

você.

 Na internet, majoritariamente, as pessoas compram pela emoção, por 

impulso. Depois, usam a razão para justificar aquela compra. Pense 
nisso antes de criar o seu post de atração de clientes.

 Você pode atender as pessoas individualmente, como pode, também, 

criar um grupo com a temática do curso. Lá você pode disponibilizar 

dicas e conteúdos para criar o desejo nos participantes do grupo.



Ideias de postagens

 Existem muitos tipos de postagens que prendem a atenção dos clientes. 

Mas, o essencial que você deve ter em mente é que precisará de duas 

coisas: Uma imagem chamativa sobre o tema e um texto que leve a 

pessoa a uma ação.

 Você pode usar o pdf sobre GATILHOS MENTAIS que disponibilizamos na 

nossa página de materiais para afiliados. Ele pode te ajudar muito.

 Tenha em mente que sua página precisa ter seguidores com interesse no 

produto que você vende, no caso um Curso de Violão. Não é necessário 

ter muitos seguidores para fazer a primeira venda. Acredite nisso!!



Exemplos de 

postagens
Não Seja Como Elas: 7 Erros Que As 
Pessoas Mais Cometem Quando Iniciam
No Violão.

Aqui você pode escrever a explicação e 
usar gatilhos, principalmente, usando
benefícios do curso, mas inicialmente sem
citá-lo.

Depois no fim, você pode dizer: Se você
tem interesse em realizar o sonho de tocar
violão, me chame no whatsapp: 
xx.xxxx.xxxxx. Estou dando dicas exclusivas
por lá.



A Abordagem

 Conseguiu atrair pessoas para o 

Whatsapp? Ótimo, chegou o momento 

crucial.

 Tenha muito cuidado com o contato 
inicial, ele irá fazer toda a diferença. Seja 

educado e gentil, mas não use termos 

muito informais e nem muito íntimos.

 Não seja chato!! Você já deve ter se 
irritado alguma vez com ligações de 

bancos te oferecendo algo ou mensagens 

de operadora de celular, certo? Lembre-se 

como isso é irritante e não faça o mesmo.



Exemplos de Abordagens

Olá Rodrigo, obrigado 
por entrar em contato. 
Você está começando 
no violão agora?

1

Olá Fernanda, 
agradeço muito seu 
contato. Conseguiu 
aprender com o post 
"X"?

2

Olá Matheus, obrigado 
por entrar em contato. 
Você já toca alguma 
música no violão?

3



Mostre os 

benefícios

 Faça postagens e perguntas que remetam 
aos benefícios do curso, se apoie neles para 
conseguir fazer as suas vendas.

 Exemplo: Um dos benefícios do curso é que 

as aulas são dadas a partir de músicas do 
estilo que o aluno gosta. Nesse sentido você 
poderia postar algo do tipo: "Muitas pessoas 
deixam as escolas de músicas por ficarem 
desmotivadas tocando músicas chatas e 
tediosas. Aprender tocando músicas que 
você gosta faz toda a diferença, pois você 
irá se manter motivado e, desse modo, 
aprenderá muito mais RÁPIDO e de uma 
forma muito mais DIVERTIDA".



Alguns Benefícios para você utilizar



Chegou a 

hora de 
enviar seu 

Hotlink

Depois de fazer os passos 
anteriores, tirar as dúvidas e as 
objeções da pessoa, chegou a 
hora de enviar seu Hotlink.

Mande para ela o seu link de 
afiliado levando ao site em 
que ela poderá efetuar a 
compra.

Logo após ela efetuar você irá 
ver aquela notificação da 
Hotmart com a sua comissão.

Depois é só comemorar amigo!! 
haha



Agradecemos por ter lido até
aqui. Esperamos que isso possa
ajudar você a crescer no ramo
de afiliados junto com a gente!!


