
O que eu faço antes de criar 

o meu Instagram?

EDIONE MACHADO 

Material de apoio: 



Mapa da Empatia é um material utilizado para conhecer melhor o seu cliente.

A partir do mapa da empatia é possível detalhar a personalidade do cliente e

compreendê-la melhor. 

O mapa da empatia faz 6 perguntas para identificar seu público-alvo e assim

conhecer seus sentimentos, dores e necessidades.

COMECE A SE PREOCUPAR EM RESOLVER O PROBLEMA DA SUA AUDIÊNCIA 

Lembrando que as respostas das perguntas abaixo são

relacionadas seu nicho de atuação.

PARE DE SE PREOCUPAR COM O SEU PROBLEMA





O que eles pensam?

O que eles sentem?

O que eles veem?

O que eles ouvem?

O que eles falam?

Responda essas perguntas com bastante atenção



Quais são os medos e frustações?

Que obstáculos enfrenta? 



Quais são os desejos e necessidades?

Ganhos:

Como medir o seu sucesso? 

Resultado que você entrega, pesquisa de satisfação 

Quais são os obstáculos? 

Ex: comprar produtos de organização



Logo após realizar está tarefa, você pode pegar as

respostas e incluir nos textos dos seus posts. 

Ex: Suponhamos que a sua cliente ideal, tem o closet desorganizado e ela

sempre PENSA todas as noites antes de domir: "tenho que arrumar este closet"

No texto você pode começar assim: Eu sei que você pensa todos os dias em

organizar o seu closet, agora eu vou te contar um segredo para você manter o

seu closet organizado todos os dias... (Conteúdo de como mater o closet

organizado) Isso gera conexão. 

Sucesso ai com o seu exercício. 



Eu fiz uma live com o tema, a arte da conexão, nesta live

eu falei exatamente de como fazer o mapa da empatia,

agora estou reforçando este conteúdo para facilitar

ainda mais a sua aplicação. 

Presente para você!

Clique aqui 

para assistir a live!

https://www.instagram.com/tv/CIT8Z-YJcYI/?hl=pt-br


Mais de 40 aulas gravadas

Oficina de vídeos

Oficina de Canva

Encontro todas as terças para tirar suas dúvidas

Mais de 200 títulos de postagem para você posta

todos os dias e muito mais! 

Faça parte do método: 

EDIONE MACHADO 

EU  QUERO!

https://www.edionemachado.com.br/cursoedionemachado

