
5 MODELOS DE
FUNIS DE VENDAS

ESSE É O MEU SEGREDO PARA SER ÁGIL
E FAZER MEUS CLIENTES VENDEREM

TODOS OS DIAS SEM PERDER TEMPO E
DINHEIRO COM O QUE NÃO FUNCIONA.



QUEM SOMOS
Educamos e Capacitamos Negócios,

Equipes e Profissionais ágeis para gerar
resultados através do Marketing Digital.

Rua da Praça 241 - SL 519
Palhoça - SC - 88137-086

https://www.linkedin.com/company/simplixrtc/
https://www.facebook.com/caoramos
https://www.instagram.com/carlosramos.biz/
https://fullstackmarketer.com.br/
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FUNIL 01 - Patrão Ficou Maluco
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PASSO 1 - LANDING PAGE
O prospect cai na sua página de destino e é

trazido para uma página de agradecimento com

uma oferta de entrada de baixo preço.

PASSO 2 – E-MAIL DE BOAS-VINDAS DA ISCA
O e-mail de boas-vindas é enviado

imediatamente após o prospect entrar na sua

página de destino.

PASSO 3 - PÁGINA DAOFERTA DE ENTRADA
O prospect é enviado para uma página de oferta

de entrada e apresenta uma oferta de baixo preço

usando um script de vendas baseado em

conteúdo, baseado em widgets ou de valor

adiantado.

PASSO 4 - SEQUÊNCIA DE E- MAIL
GANHO LÓGICAMEDO

Esta série foi projetada para assinantes que

optaram por receber seu ima principal, mas não

adquiriram sua oferta inicial. Se for realizada a

compra, parar a sequência.

EMAIL #1 - GANHO - Apela para o que os

prospects irão ganhar se eles tomarem medidas

de compra enviado 1 dia após a ativação inicial.

EMAIL #2 - LÓGICA - Solicita uma razão lógica

pela qual eles deveriam comprar, enviado 2 dias

após a ativação inicial.

EMAIL#3 -MEDO -Apela para o medo se eles não

tomarem medidas de compra. enviado 3 dias

após a ativação inicial.

PASSO 5 - VENDA REALIZADA
Entregue todos os detalhes necessários para

acessar o conteúdo da compra.

PASSO 6 - UPSELL
Após a compra inicial ter sido feita, você pode

apresentar um upsell imediatamente.
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PASSO 7 - UPSELL/ DOWNSELL
Após a compra e o primeiro upsell. O segundo

upsell ou downsell seria apresentado

imediatamente depois. (Essa é uma etapa

opcional)

PASSO 8 - PÁGINA DE OBRIGADO
Entregar todos os detalhes necessários para

acessar o conteúdo da compra.
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FUNIL 02 - Rei do Camarote

FunnelMaker
POWERED BY S IMPL IX
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PASSO 1 - LANDINGPAGE
O Prospect pela sua página de destino tem acesso à

venda.

PASSO2 - PÁGINADEVENDAS
Prospect é levado para onde a venda está ocorrendo

ou lhe é fornecido o código do cupom para

acumular descontos comprando já em ofertas de

venda.

PASSO3 - INICIARASEQUÊNCIACOMOTEMA “O
TEMPOESTÁPASSANDO”
Envie todos os e-mails na sequência "O tempo tá

passando", parando quando uma venda for feita ou

quando a promoção terminar.

EMAIL#1 -Enviado imediatamente após o Prospect

opts-in. Este e-mail os recebe para venda e fornecer-

lhes o link de acesso para obter o desconto.

EMAIL #2 - Este e-mail lembra ao Prospect de que

faltam 2 dias para finalizar a venda e links para a

página de vendas.

EMAIL#3 -Este e-mail lembra ao Prospect de que é

o último dia da venda e que termina naquela noite.

EMAIL #4 - Este é o e-mail final, permitindo que os

Prospects saibam que o tempo de venda está

acabando e cria escassez.

PASSO4 -VENDAREALIZADA
Uma vez que a compra foi feita, envie-os para a

página de Obrigado ou mude para o próximo passo

e apresente um Upsell no funil.

PASSO5 -UPSELL
Após a compra inicial ter sido feita, você pode

imediatamente apresentar um upsell. (Essa é uma

etapa opcional)

PASSO6 - PÁGINADEOBRIGADO
Entregar todos os detalhes necessários para acessar

o conteúdo da compra
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FUNIL 03 - Só uma provinha

FunnelMaker
POWERED BY S IMPL IX
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PASSO 1- CONTEÚDO FECHADO
O Prospect faz o opt-in para sua landing page e é

levado para a Página de Obrigado com uma

oferta de baixo preço.

PASSO 2 - EMAIL DE BOAS-VINDAS DA ISCA
O E-mail de boas-vindas é enviado

imediatamente após o Prospect fazer opt in na

sua Landing Page.

PASSO 3 - PÁGINA DE ENTREGA DA PERGUNTA
MÁGICA
Prospect é direcionado para a próxima página

onde você utilizará o Script de Ponte da Pergunta

Mágica.

PASSO 4 - SÉRIE COM TEMA: QUER ALGUMA
AJUDA?
Esta série foi projetada para direcionar os leads e

compradores existentes de volta para a página de

demonstração ou appointment request page, em

que podem ser oferecidas inscrições, software e

serviços de inscrição mais elevados.

EMAIL #1 - Envie 12 horas após "isca Digital de

Boas Vindas" e / ou entrega da oferta de ponto de

entrada.

EMAIL #2 -Enviar 24 horas após a Mensagem.

EMAIL #3 - Enviar 72 horas após a Mensagem

EMAIL #4 - Enviar 7 dias após a Mensagem #1

EMAIL #5 - Enviar 14 dias após a Mensagem # 1

(Opcional: Repita a cada 2 ou 4 semanas

misturando opção A e Opção B)

PASSO 14- PÁGINA DE OBRIGADO
Entregar todos os detalhes necessários para

acessar o conteúdo da compra.
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FUNIL 04 - Miniclass

FunnelMaker
POWERED BY S IMPL IX
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PASSO 1 - LANDING PAGE
Na sua página de destino, o prospect faz o opt-in

e imediatamente recebe acesso ao primeiro

vídeo da série.

PASSO 2 - EMAIL DE CONTEÚDO #1
Este e-mail dá acesso ao primeiro vídeo da série

e deve ser acionado logo que o prospect faça opt-

in para receber as séries de vídeos

PASSO 3 - PÁGINA DE CONTEÚDO #1
Parte 1 do treinamento de vídeo prometido na

página de destino é entregue

PASSO 4 - EMAIL DE CONTEÚDO #2
Este e-mail dá acesso ao segundo vídeo da série.

Deve ser enviado 24 horas após o prospect ser

colocado na lista de séries de conteúdo

PASSO 5 - PÁGINA DE CONTEÚDO #2
Parte 2 do treinamento de vídeo prometido na

página de destino é entregue

PASSO 6 - EMAIL DE CONTEÚDO #3
Este e-mail dá acesso ao terceiro vídeo da série e

deve ser enviado dois dias após o E-mail de

conteúdo # 1 na série de conteúdo. Ele também

menciona que a classe vai estar ao vivo no dia

seguinte, e até sugere a lista pré-venda no PS. do

e-mail.

PASSO 7 - PÁGINA DE CONTEÚDO #3
A parte 3 do treinamento de vídeo prometido na

página de destino é entregue.

PASSO 8 - PÁGINA DE PRÉ-VENDA
A página de destino do início da Live está aberta

para registro antecipado para comprar o produto

(Etapa opcional)

PASSO 9 - EMAIL PRÉ-VENDA
Este e-mail dá acesso imediato à página de

registro da LIVE para que os prospects se

inscrevam antes do início da abertura do carrinho

oficial. (Etapa opcional)



12

PASSO 10 - PÁGINA DE VENDAS
A página de vendas está no ar e os prospects

agora são capazes de comprar

PASSO 11 - INÍCIO DA SÉRIE DE VENDAS
Envie todos os e-mails na sequência "série de

vendas" parando quando uma venda foi feita ou

quando a promoção termina

EMAIL #1 - Este é um e-mail de vendas puro

anunciando que a classe agora está aberta, deve

ser enviado 24 horas após o e-mail no 3 na série de

conteúdo

EMAIL #2 - Dever ser enviado no dia seguinte ao

E-mail # 1 na Série de Vendas. (Enfatize o plano de

desconto / pagamento, se aplicável)

EMAIL #3 - Inicia a série de encerramento e

acrescenta um pouco de escassez. Nota: Se você

não fechar sua oferta, não envie E-mails 4, 5 e ou 6

EMAIL #4 - A oferta da segunda oportunidade

está a ser fechada. Anuncia uma oferta adicional

com menos acesso e entregas (etapas opcionais)

EMAIL #5 - Este é o último e-mail dando aos

prospects uma última chance de levá-lo na oferta

da segunda oportunidade (etapa opcional)

PASSO 12 - VENDAS REALIZADAS
Uma vez que a compra foi feita, envie-os para a

página Obrigado ou vá para o próximo passo e

apresente um upsell ou downsell no funil

PASSO 13 - UPSELL/ DOWNSELL
Depois de fazer sua compra inicial, o upsell ou

downsell seria apresentado imediatamente após

a compra. (Compra opcional)

PASSO 14- PÁGINA DE OBRIGADO
Entregar todos os detalhes necessários para

acessar o conteúdo da compra.
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FUNIL 05 -Webinário Perfeito

FunnelMaker
POWERED BY S IMPL IX
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PASSO 1 - LANDING PAGE
O prospect faz opt-in na sua página de registro do

webinar.

PASSO 2 - PÁGINA DE OBRIGADO
O prospect vai para a página de obrigado, onde

há um vídeo informal "obrigado por se registrar"

com detalhes de acesso e uma visão geral do que

eles irão ver no webinar.

PASSO 3 - E-MAIL DE PRÉ-DOUTRINAÇÃO #1
Envie o e-mail "pequena vitória" imediatamente

após o registro do webinar para enviá-los para o seu

primeiro vídeo de doutrinação (Etapa opcional)

PASSO 4 - PRÉ-DOUTRINAÇÃO VÍDEO #1
Este vídeo deve ajudá-los a obter uma "pequena

vitória" e movê-los para que continuem

acreditando na mesma promessa (etapa opcional).

PASSO5-EMAILDEPRÉ-DOUTRINAÇÃOVÍDEO#2
Envie este e-mail no dia seguinte ao cadastro do

Webinar para enviá-los para o seu segundo vídeo

de doutrinação (etapa opcional)

PASSO 6 - PRÉDOUTRINAÇÃO VÍDEO #3
Este vídeo é usado para explicar um tópico

interessante ou duvida que o prospect pode

ainda ter (passo opcional)

EMAIL #1 - e-mail de lembrete que deve ser

enviado 2 dias após o registro do webinar.

PASSO 7 - INÍCIO DA SÉRIE "NÃOME DEIXE NA
MÃO"
Use esta série para garantir que os prospects que se

registraram realmente apareçam no seu Webinar.

EMAIL#2 -e-mail de lembrete que incluem detalhes

do webinar e link de acesso. Deve ser enviado 3 dias

após o registo ou o dia ANTES do webinar.

EMAIL #3 - Lembrete de e-mail enfatizando o que

será abordado. Deve ser enviado no dia do
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webinar. (ENVIE PELA MANHA OU AO MENOS 6

HORAS ANTES DO INÍCIO DO WEBINAR)

EMAIL #4 - E-mail de lembrete para que eles

saibam que o webinar está começando em breve.

(ENVIE 1 HORA ANTES DE COMEÇAR WEBINAR)

EMAIL #5 - Envie o endereço de e-mail final,

informando que você está ao vivo com um link

para se juntar. (ENVIE 10 MINUTOS ANTES DO

COMEÇO WEBINAR)

PASSO 8 - PÁGINA DE CONTEÚDO
Entregue o webinar e o conteúdo que foi

registrado.

PASSO 9 - PÁGINA DE VENDAS
No final do webinar, faça O seu pitch de vendas e

forneça o link para a página de vendas /

recapitulação da oferta onde eles podem fazer

uma compra.

PASSO 10 - VENDAS REALIZADAS
Uma vez que a compra foi feita, envie-os para a

página de obrigado ou mude para o próximo

passo e apresente um o upsell do funil

PASSO 11 - UPSELL
Após a compra inicial ter sido feita, você pode

apresentar um upsell imediatamente (etapa opcional).

PASSO 12 - PÁGINA DE OBRIGADO
Entregar todos os detalhes necessários para

acessar o conteúdo da compra

PASSO 13 - PUBLIQUE O EMAIL DOWEBINAR #1
Envie este e-mail uma hora após o encerramento

do webinário aos participantes que não

realizaram uma compra. Esse será um resumo do

treinamento e os enviará de volta para a página

de vendas para rever a oferta.

PASSO 14 - PUBLIQUE O EMAIL DOWEBINAR #2
Este e-mail final recapitula as principais
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perguntas e respostas do webinar e apresenta ao

participante um último link para a página de

vendas.

C A R L O S R A M O S
C E O D A S I M P L I X

Espero que esse conteúdo faça você
alavancar seu negócio, agora é só aplicar!

Um forte abraço!


