Palavras Poderosas
Script de Copy “PCA” Que me Rende Milhares
de Reais em Vendas na Internet!

E aí, tudo bem? Junior Vieira aqui...

Que bom que você baixou este material, saiba que com
conhecimento básico em Copywriting você já está na
frente de 90% dos Afiliados Iniciantes!

E é um prazer ter você aqui e poder te ajudar.

Vamos lá...
Muitas pessoas me mandam perguntas todos os dias, e a
maioria quer saber como realizar vendas todos os dias pela
internet.
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E ajudando essas pessoas, acabei reparando um “padrão
de erros” que as impedem de realizar vendas como
Afiliado. Os 2 erros mais comuns, são:

1. Não montar uma estrutura online:
Apenas ficar sentado na frente do computador por
horas, publicando em vários grupos do Facebook ou
fazendo post’s para o Instagram.

A grande maioria dos iniciantes comete esse erro, e
acabam perdendo tempo e não gerando resultados.

2. Não saber criar conteúdos usando Copy:
A única forma de vender como Afiliado no tráfego
orgânico (sem investir em anúncios) é criando
conteúdos de valor na internet e fazer com que as
pessoas “tomem uma ação”, ou seja, comprem seu
produto como Afiliado.

Copywriting é a base para gerar conteúdos que vendem na
internet, mas muitos Afiliados não sabem disso.
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Saiba que para vender como Afiliado na internet é preciso
usar uma comunicação persuasiva e fazer com que as
pessoas “tomem a ação que você deseja”.

Copy é...

Criar textos, vídeos ou até mesmo imagens que façam as
pessoas tomarem uma ação! Seja comprar um produto, se
inscrever numa lista, baixar um ebook.

Se você deseja vender todos os dias como Afiliado, seja na
Hotmart ou Monetizze você deve montar sua estrutura
online e utilizar Copy em todos seus conteúdos na internet!

Script de Copy “PCA”

Siga este modelo em TODOS os conteúdos que você criar
para promover como Afiliado...

1. Promessa
2. Conteúdo
3. Ação
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Na internet, o velho “compre aqui” não funciona!

Eu, você e 99,9% das pessoas compram algo pela
EMOÇÃO! Compramos pela emoção e justificamos com
a razão...

Isso é comprovado pela ciência, através de estudos de
Neuromarketing.

Esse talvez seja o motivo pelo qual você não consiga fazer
vendas no Marketing Digital =/

Acredite, eu já passei por isso!
Me dedicava 1 dia inteiro para criar um conteúdo fod*,
pensando que ia arrebentar de vender... Mas na realidade,
não conseguia nem 1 boletinho gerado sequer! Kkk

Hoje eu dou risada, mas início era teenso!

Não tinha conhecimento nenhum, estava me esforçando
tanto que pensava que estava fazendo de tudo... Quando
na verdade, estava fazendo tudo errado.
Ebook Avançado Copywriting – Clique Aqui.

Descobri então, que Estrutura e Copy eram fundamentais
para ter sucesso como Empreendedor Digital e logo após
mergulhar nos estudos, adivinha?...

Os resultados mudaram drasticamente!

A primeira venda aconteceu, as vendas recorrentes
também... E não parou por aí, me tornei top Afiliado e
conquistei meus primeiros 5 Dígitos (mais de 10mil) em
vendas online.

Só estou contando isso, pra você saber sobre a diferença
brutal de resultados entre montar uma estrutura,
dominar as técnicas de copy ou trabalhar sem
estratégias, aletoriamente!

Então bora lá...

Use esse modelo como base para criar conteúdos para seu
nicho e realizar vendas como Afiliado/Produtor...

Ebook Avançado Copywriting – Clique Aqui.

1 – Promessa:
Você precisa logo de cara falar o porquê as pessoas devem
ler/assistir seu conteúdo!

Literalmente você deve falar para elas oque elas vão
ganhar... Quais benefícios seu conteúdo gratuito irá trazer!

Apenas dessa forma você consegue atrair, reter e fazer as
pessoas tomarem uma ação através do seu conteúdo.

Exemplo: “Fica comigo até o final desse

(vídeo/post/artigo/email), por que vou te mostrar como
Ganhar Massa Muscular de Forma Simples e Sem Uso
de aparelhos!”

Exemplo: “Descubra Agora 3 Mensagens de Whatsapp
para Conquistar Uma Mulher Imediatamente!”

Exemplo: “Veja Quais São Os 7 Melhores Alimentos Que
Aceleram a Queima de Gordura!”

***Jamais inicie um conteúdo sem uma promessa,

eu já cometi esse erro e “paguei caro”...
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2 – Conteúdo:
Nesse segundo passo, você precisa cumprir sua
promessa!!

Entregue conteúdo, ajude e ensine algo para seu nicho.
Veja o exemplo...

Exemplo: “Você sabia que é possível ganhar massa
muscular usando apenas o peso corporal?...

Muitas pessoas têm descoberto uma nova técnica que
permite ganho de força, construção de músculos e um
corpo belo... Tudo isso sem precisar ir á uma academia!

Essa nova prática é a Calistenia, atividade física que
poucas pessoas conhecem, mas que você pode usufruir
agora mesmo.

Você consegue praticar Calistenia em casa ou até mesmo
em parques, já que não precisa do uso de equipamentos.
Descubra abaixo 3 exercícios para você fazer agora
mesmo...”
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3 – Ação:
É aqui que você deve chamar seu público para tomar ação.

Você vai pedir para clicar no link (link de afiliado),
baixar um ebook ou qualquer outra ação que você
queira que seu lead tome!

Exemplo: “Esses 3 exercícios focam nos principais grupos
musculares, ajudando no fortalecimento e aumento da
massa muscular.

Mas se você quiser resultados mais expressivos, deve
aprender a montar sua ficha de treino!

É essencial que aprenda a estimular todos os grupos
musculares de forma intensa, utilizando exercícios
avançados...
Caso você queira ganhar massa muscular de forma
significativa, recomendo que faça como mais de 5 mil
pessoas que já conseguiram ganhar massa muscular
através da Calistenia, clicando no link abaixo e
conhecendo o programa avançado!
Sim, Eu Quero Ganhar Massa Muscular!
Bom, por hoje era isso... Espero que tenha gostado!”
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4 – Provas:
Dica Bônus para você, que está aqui comigo!

Sempre dê provas ao longo do seu conteúdo, as provas
são um gatilho mental muito forte que convencem seu
publico a tomar a ação desejada.

Como você reparou, eu destaquei em azul o momento da
prova no exemplo acima!

Você deve usar sempre, seja no conteúdo ou na hora de
chamar para ação.

Esse é um modelo de Copy para você usar em qualquer
nicho e aumentar suas vendas!
Mas olha, ainda não acabou!
Como prometi, segue abaixo a Lista de Palavras
Poderosas pra você usar em suas Copy’s:
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Você
Novo
Único
Comprovado
Descubra
Agora
Revelado
Gratuito
Fácil
Rápido
Incrível
Avançado
Milagre
Desejado
Lançado
Resultados
Garantido
Dinheiro
Desconto
Ultima chance
Aprovado
Sensacional
A verdade sobre
Hoje
Conseguir
Testado
Forte
Maior
Simples
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Garantia
Seguro
Verdade
Poderoso
Raro
Exclusivo
Como
Último
Urgente
Surpresa
Multiplique.

Se você aplicar essas palavras poderosas e o Modelo PCA
em suas Copys, tenho certeza que suas vendas irão
explodir!

Tamo junto, até a próxima ☺

Me segue lá no Instagram – clique aqui.
Me chama no Whats – clique aqui.
Meu Blog – clique aqui.
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