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“

FUNDADORA

“

Criei este projeto para ajudar empreendedores e criadores de
conteúdo digital a transformarem as suas paixões em
negócios rentáveis. Entre cursos, ebooks, mentoria

personalizada e muito conteúdo completamente gratuito no

blog e Instagram certamente haverá algo para todos os que
ambicionam ter um negócio digital de sucesso.
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PORQUÊ APOSTAR EM

produtos-íman?
Hoje em dia, difícilmente alguém entra num site e
subscreve

uma

newsletter,

assim

sem

qualquer

incentivo. O subscritor está cada vez mais exigente e
precisa de sentir que está a dar o seu e-mail em troca
de algo que é realmente relevante e valioso para si.

Um produto-íman cativante, pensado em concordância
com aquelas que são as dores do teu público-alvo é
uma excelente forma, não só de incentivar à subscrição,
mas também de mostrar o quão interessante e útil é o
teu conteúdo.
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produto-íman
O QUE É?
É uma oferta gratuita que forneces em troca de dados
de contacto, seja o nome e o email, só o email ou até
informação mais extensa. Desta forma conseguirás
segurar os contactos dos teus visitantes para voltares a
chegar a eles mais tarde.
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produtos-íman
CHECKLIST
Quem

é

qualquer

que

resiste

nicho

pode

a

uma

criar

boa
uma

checklist?
adequada

Quase
à

sua

temática e as pessoas adoram ter qualquer coisa que
podem imprimir e riscar à medida que vão sendo
guiadas no que deve ser feito e como deve ser feito.

LISTAS
Se

há

outra

coisa

à

qual

as

pessoas

dificilmente

resistem é a listas. Listas de bons livros, de bons filmes
ou séries, de marcas que não testam em animais, de
hashtags para aumentar seguidores, de apps para
aumentar a produtividade… you name it. Podes criar
uma lista de qualquer coisa, certifica-te é que fazes
uma lista extensa e bem elaborada que seja realmente
útil para quem fizer o download.
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CURSO POR E-MAIL
Outra oferta interessante é um curso que chega por
email, com uma aula por dia durante X dias. A oferta
espaçada

permite

que

a

pessoa

não

se

sinta

assoberbada e que possa ir consumindo o conteúdo
aos poucos, sem ocupar demasiado tempo da sua vida
super preenchida. E o facto de ser por email vai criando
o hábito de ler os teus emails preparando-a para
continuar a ler as tuas newsletters depois do curso
acabar.

PLANNER
Ficheiros de planeamento estão super na moda. Seja
para planear um casamento, a festa de aniversário do
filho, as tarefas do dia a dia ou para gerir um negócio.
As pessoas adoram tudo o que está relacionado com
organização e produtividade e os planners são a cereja
no topo do bolo.

WEBINAR
Em Portugal não é tão comum mas lá fora há webinars
por tudo e por nada. Um webinar é uma espécie de
conferência online em que há um orador e as restantes
pessoas assistem. A desvantagem é que há apenas
comunicação unilateral, mas quando bem feito é algo
que

tem

resultados

muito

positivos

a

fortalecer a comunidade.
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aproximar

e

E-BOOK
Não há muito a acrescentar a este. Um ebook é um livro
em formato digital, normalmente escrito de forma mais
leve e menos conservadora do que a maioria dos livros
em

papel.

É

uma

excelente

forma

de

passar

conhecimento e de envolver os utilizadores na tua
forma de escrita, no conteúdo que abordas, no tipo de
dicas que dás e na tua forma de estar perante o
projeto.

MINI-CURSO
Os mini-cursos, normalmente retirados de um curso
maior – pago – são uma ótima forma de dar a conhecer
o teu trabalho, de fazer uma pequena demonstração e
de aliciar à compra do curso completo

CURSO EM VÍDEO
Mas podes também oferecer um curso completo desde
logo. Cria alguns vídeos interessantes, guarda-os numa
pasta no Google Drive por exemplo, e partilha o link
com quem subscrever.
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CURSO EM AÚDIO
O formato áudio ainda é recente em Portugal. Estamos
muito

habituados

a

ouvir

rádio

mas

não

estamos

habituados a consumir mais nenhum conteúdo apenas
em áudio. Mas porque não arriscar? Pelo menos tens a
certeza que estás a fazer algo inovador.

PODCAST
Os podcasts já estão a ganhar alguma popularidade.
Podes criar um ou mais podcasts e só permitires o
acesso a quem fornecer o seu endereço de email.

CALENDÁRIO
Como blogger há determinadas alturas específicas do
ano que requerem determinada atenção no conteúdo
que publico. Assim como, enquanto empreendedora,
também

determinadas

fases

do

ano

precisam

de

determinados cuidados, análises, planeamentos… E que
tal criares um calendário que antecipe isso e diga
exatamente em que mês, dia ou semana devemos
parar para pensar ou criar qualquer coisa?
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GUIA
Um bocadinho a par dos ebooks vêm os guias práticos.
E, mais uma vez, podem ser de praticamente tudo,
basta que haja imaginação. As pessoas adoram guias
práticos porque com uma pequena leitura conseguem
seguir

o

passo-a-passo

e

resolver

determinado

problema ou colocar algo em prática. Tudo quanto
ajude

a

melhorar

o

dia

a

dia

de

alguém

é

uma

excelente oferta.

LISTA DE FERRAMENTAS ÚTEIS
Podem ser ferramentas úteis quase para qualquer área.
Pincéis/ferramentas de maquilhagem, aplicações de
telemóvel, ferramentas digitais para empreendedores,
ferramentas/objetos que ajudam na mudança de casa…
há tanta coisa por onde pegar.

RELATÓRIO OU ESTUDO-CASO
Relatórios sobre acontecimentos reais com estatísticas
reais ou estudos de caso são cada vez mais procurados
para validar determinadas informações. Se conseguires
criar um conteúdo deste género não só vais atrair a
atenção

das

pessoas

como

sedimentar

credibilidade e autoridade.
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a

tua

ESTUDO DE MERCADO
E porque não um estudo de mercado intensivo? Algo
que em determinada área toda a gente quer saber mas
que não há informação fidedigna sobre, por exemplo, o
mercado português. É bem comum encontrar muitos
estudos sobre o mercado americano e o brasileiro e
Portugal ficar de fora, em variadas áreas. Mas tu podes
fazer a diferença.

AMOSTRAS OU DEMONSTRAÇÕES
Se tens um produto ou serviço que permita o envio de
amostras ou o acesso a uma demo, pode ser uma
excelente oferta em troca do endereço de email.

SESSÃO GRÁTIS
Da

mesma

nutrição,

forma

que

consultoria,

se

prestas

personal

um

serviço

training,

de

personal

styling, fotografia ou outros que tais, podes oferecer
uma primeira sessão grátis ou uma mini-sessão para
dares a conhecer o teu trabalho.
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SABES COLOCAR O TEU

produto-íman
PARA DOWNLOAD?
LER ARTIGO

cursos online
OS

NOSSOS

#1 BESTSELLER!
Flash Push
Mini-cursos via email com temas
muito específicos e um objetivo a
cumprir em 60 dias. Recebe todo o
conteúdo que precisas e ainda
tarefas diárias e um roadmap para
alcançares o objetivo.

INSCREVE-TE

Criar um negócio
online do zero
Gostavas de te lançar com
empreendedora digital mas não sabes
por onde começar? Neste curso tens 60
aulas disponíveis que te guiam passo a
passo do zero ao lançamento do teu
negócio digital de sonho.
INSCREVE-TE

