O que eu faço antes de criar
o meu Instagram?

Material de apoio:

EDIONE MACHADO

Minha sugestão é usar sempre a sua
foto, principalmente para você que
está começando.

Edione Machado
PERSONAL

Pessoas compram de pessoas, essa é
a melhor opção, basta você decidir,
o mais importante é decidir e seguir
para o próximo passo.

ORGANIZER

FOTO X LOGO

Seu nome e Personal Organizer
Seu posicionamento,
o que você faz de fato na sua profissão

Chamada para ação
Link de venda ou contato

O mais importante neste momento é você deixar bem claro na bio o que você faz, isso vai facilitar o entendimento
do seu cliente ideal e vai levá-lo a entrar em contato com você.
Tenha sempre um link para facilitar este contato, se eu entrar hoje em seu Instagram, eu consigo comprar alguma
coisa de você clicando apenas botões de compra? (reflita)
Arrume a casa para vender. Você pode ter facilmente um botão vendendo consultoria em organização.

Links utilizados com estratégia
link do whatsapp para contato direto.
Grupo whatsapp
Site
Isca para captar e-mail.
youtube (Vídeos de acordo com os destaques)
Site para criar o link de whatsapp aqui!:
Site para criar seu site de forma simples!:

Criar link!
Criar site!

Destaques: Como usar de forma estratégica

Quem sou

Resultados

Como funciona

Organização

Depoimentos

fotos

6 Fotos
5 Depoimento.
4 Dicas de Organização.
3 Seu método: Como funciona seu método: Presencial.
2 Resultados: O que você entrega. (Serviço)
1 Quem sou
Imagina que a ideia aqui é fazer o seu cliente te conhecer e entender o que você resolve para ele,
Estes destaques vão fazer este papel, te apresnetar, quais serviços você realiza, como funciona o
seu trabalho, uma pequena degustação do seu trabalho e as fotos de etrabalhos realizados.
Aqui também é importante definir e seguir para os próximos passos.

Faça parte do método:
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!

EU QUERO!

EDIONE MACHADO

