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Como levar claridade e transformação para aumentar as suas 

vendas  

Partilhando o seu conhecimento e oferta de soluções. 

 

Criar conteúdo gratuito e partilhar o seu conhecimento e soluções para os 

desafios das pessoas é um dos saltos quânticos que alavancam as suas 

vendas. 

Partilhar conhecimento, a sua visão, experiência e, sobretudo, apresentar 

soluções práticas ajudam a que as pessoas sintam a sua autoridade e 

tenham mais confiança em trabalhar consigo. 

O mesmo se passa em webinars ou eventos presenciais. 

Há algumas bases em que pode realizar a estrutura dos meios de 

divulgação do seu conhecimento, produtos e serviços. 

Muitas orientações você até pode conhecer através de formações de 

Marketing entre outras. 

Mas há um fator que normalmente não é mencionado. É o fator da 

relação emocional consciente e inconsciente que você tem com todo o 

processo de criação de conteúdo, realização de eventos, aplicação de 

técnicas de marketing, fazer o que precisa para chegar com confiança ao 

seu avatar. 

Você, com a EFT na mão, identifica e elimina esses bloqueios que possa 

encontrar que lhe impedem de ter sucesso nas suas apresentações e 

vendas. Começa, desde agora, a estruturar o seu trabalho começando a 

cuidar dos seus alicerces internos. Começa a fazer a casa pelas fundações. 

Para que sejam fortes e sustentáveis. E que o seu trabalho produza os 
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resultados de sucesso que pretende. Para ser melhor valorizado e 

renumerado pelo que faz.  

 

1- Elaborar um script, bem estudado, para aproximadamente 1 hora 

de apresentação. Online ou outro meio. 

2- Ao passo que o faz examine os seus sentimentos e crenças sobre o 

que vai apresentar e quanto sente de confiança em si e nos 

resultados que pode oferecer. Mais uma vez toco neste ponto pois 

ele é crucial que toda parte emocional profunda seja analisada e 

transformada, quando necessário, para que tenha sucesso na sua 

apresentação com o objetivo de venda dos seus produtos ou 

serviços. 

3- 45 minutos seria o ideal focando num tema e mantendo-se nele 

4- Informando desde o início o objetivo do meeting e o que as pessoas 

irão fazer e beneficiar durante esse tempo. 

5- Abra loops adiantando alguns temas que irá falar adiante para 

alimentar o interesse. 

6- Os loops são assim como um abrir de tema e fechar. Puxando a  

curiosidade sobre algo que irá falar a seguir. Exemplo: Fique comigo 

até ao final pois irei dar claridade sobre isto.... Mais tarde aborda o 

tema e fecha o loop. 

7- Mas lembre-se SEMPRE de fechar esses loops a seguir. Isso é 

importante. 

8- Oriente o seu público para evitar distrações e deixar para os 

minutos finais a parte de perguntas e respostas. Embora seja 

interessante permitir algumas intervenções que podem ser 

relevantes no momento. Se tiverem a ver com o tema específico de 

que está a falar. No geral é sempre bom deixar para o final as 

intervenções do público. 

9- Frases de solidariedade e compreensão, de forma honesta e de 

coração serão muito bem vindas tais como : “Como deve ter sido 

difícil ter vivido essa situação. Quando isso deve ter custado.”  

10- Dar exemplos seus ou de outros de transformação pelo 

caminho ajudam a que o seu público se identifique mais e sinta 

sintonia consigo e mais interesse sobre o que tem para oferecer. 
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11- Mostrando o seu conhecimento, testemunhos, experiência 

vai colocá-lo como um especialista na sua área e aumentar a 

confiança nos seus possíveis clientes. 

12- Tenha total confiança no valor do que tem para oferecer. Se 

não o sente é trabalho para pesquisa de EFT e transformação. 

13- No final chamada para ação. 

14- Sobre o desenvolvimento que leva durante o seu webinar há 

fatores importantes que podem fazer muita diferença nos seus 

resultados em vendas. 

15- Chama-se vender sem vender e a melhor forma de levar o 

interesse à chamada final que apresentará no final da sua 

apresentação. Este tema será abordado em outro e-book. 

 

 

 

Escolha um tópico e elabore três pontos chaves sobre esse tópico 
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Fale sobre o antes e depois. Mostre a imagem de como estão e onde 

querem estar. 

Pode fazer perguntas diretas ao seu público. E mostrar-lhes a visão onde 

podem vir a estar utilizando o que que apresenta. 

Na parte da imagem depois da transformação mostrar exemplos, 

testemunhos. 

Siga o coração mas seguindo uma estratégia.  

Levar claridade sobre o ponto onde estão é importante depois da 

apresentação inicial. Muitas pessoas estão alheadas da realidade em que 

vivem interiormente. 

Exemplo é de um senhor que disse num webinar que assisti há uns anos 

atrás. Ele afirmava que se sentia confiante de que nesse ano iria receber 

uns 500.000 no seu negócio.  

Com algumas perguntas estratégicas e um exercício de EFT depressa 

descobriu que estava bem longe disso. Ele achava que acreditava nele e 

que era possível nesse ano atingir essa verba. Mas a verdade é que, 

interiormente, tinha guardadas culpas sobre dinheiro e negócios, conflitos 

diversos familiares e com sócios. E medos. Nesse ano a situação financeira 

dele piorou. Mais tarde recorreu à EFT. Embora não tenha alcançado os 

500.000 nesse outro ano, com algum trabalho de desenvolvimento 

pessoal dobrou as suas comissões de vendas. 

A sua auto confiança melhorou para inovar e criar novas formas de 

desenvolver os seus negócios. 

Assim muitas pessoas vivem ainda num sistema de ilusão pois o que está 

escondido no subconsciente comanda as ações e decisões sobre dinheiro. 

Porém você nem se dá conta. Acredita que a vida é só o que imagina 

perante o que conhece do passado e o que imagina acerca de um futuro 

que ainda não existe. E que pode criar da melhor que puder. Pois você é 

co criador das suas experiências de vida. 

A dificuldade de imaginar o futuro que deseja sentindo isso como que já 

seja realidade é um desafio para muitos. Talvez para si também.  

A boa notícia é poder agora mudar isso e tomar as rédeas da construção 

da vida que deseja. 
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Com uma estratégia de apresentação certa em webinars e também nas 

sessões você vai poder ajudar o seu cliente a ter mais claridade sobre a 

sua realidade. 

É importante ajudá-la a ver, sentir e reconhecer o seu problema. Como 

referi a maioria está alheada da realidade. O despertar pode “abanar” 

emocionalmente um pouco o seu público.  

Para curar também é preciso sentir, viver a experiência de transformação. 

Começa um novo caminho rumo à luz e à libertação. 

Nas sessões é ainda mais poderoso pois vai estar em privacidade e poder 

levar o seu cliente a encontrar causas mais específicas para solucionar os 

seus problemas de vendas ou outros. 

Sobre a estratégia de assegurar o seu cliente e fidelização, até que seja 

preciso, para que ele e você possam ter uma brilhante experiência 

transformadora falarei em outro e book dedicado ao tema. 

 

Tarefa: Preparar um script com estrutura para o webinar escrito. Pode ser 
elaborado com aplicações de mapas mentais. Uma que gosto é o 
mindmeister. Mas pode fazer pesquisa e encontrar a que for melhor para 
si. 

Espero que tenha gostado deste conteúdo. Participe nas aulas de apoio 
em direto ou aulas em vídeo relacionadas com o tema para ir mais longe. 

Ah! Fazer agora as coisas costuma funcionar sempre para mim.:) 

Depois partilhe os seus resultados no grupo do Face. 

Abraço de luz e vamos continuar.  

Nota: Lembre-se de aproveitar o trabalho de EFT nos bloqueios que sente 
e, nas próximas aulas, vai ter mais claridade, ideias, e soluções para 
libertar de bloqueios para realizar as vendas de sucesso que deseja. 


