
 
1- START 
Muito obrigado por reservar esta chamada hoje comigo. 

Para começar eu vou percorrer algumas perguntas, saber 
mais sobre Si para descobrir se o que eu ofereço é 
adequado para si e se assim for podemos discutir os 
programas que eu tenho para a transformação de xxxxxxxx. 
Parece-lhe bem assim? 

2- COACHING 
1 - Óptimo então vamos começar com, o que é que fez com 
que decidisse investir o seu tempo hoje para saber como 
melhorar xxxxxxxxx? 

[Estar atento aos pontos de dor ou prazer ] 

2 - Fantástico - conte-me mais sobre a sua situação atual? 

3 - Se pudesse usar uma varinha mágica e ter tudo 
exatamente da forma que queria dentro de um ano, como é 
que se verias? 
3.1 E se funcionasse exatamente assim, o que é que isso 
faria por Si? Como se sentiria? 
3.2 O que mais poderia ser diferente? 
3.3 Qual seria a melhor parte para Si? 

[ Reiterar metas com eles - por exemplo, então precisas de 
melhorar a relação consigo e com os teus chefes, por 
exemplo… Correto?] 

4 - Agora, o que acha que pode estar atualmente a impedir 
de atingir o que deseja? 



4.1 O que mais acha que está a impedindo o seu 
caminho? 
4.2 Como é que isto está, atualmente, a impactar? 
4.3 Como isso o/a faz sentir ? 
4.4 Como isto está a afetar as outras áreas da sua vida? 

[ Eu mesmo já senti isso… e superei. Sempre que nos 
identificamos com uma história e de alguma forma já a 
superamos devemos usar para aumentar a nossa 
identificação]. 

5 - Há quanto tempo isto tem sido um desafio para Si? 
5.1 Qual é pior parte sobre estes desafios? 

6 - O que já tentaste até agora? 
6.1 Como foi essa experiência ? 

[ Se não fizeres nada de diferente, o que achas que vai 
mudar? ] 

——————— MUDANÇA DE CHIP —————————— 

Se pudesse transformar isso em direção a 
TRANSFORMARES AS xxxxxxxxx 
1- Como é que isso o/a faria sensir?  
1.1 Como isso mudaria a sua vida? 
1.2 Qual seria a parte mais surpreendente? 
 1

2 - Onde vais precisar da minha ajuda para alcançar os teus 
objetivos ? 
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[ Levá-los a vender sobre por que eles precisam de Si . 
Isto irá normalmente surgir por eles terem sido expostos ao 
teu marketing e terem-se identificado onde estão os seus 
desafios e quais são os seus objetivos ] 

3- VENDA ——————————————————————- 

Eu tenho um programa concebido especificamente para 
ajudar as pessoas a superar este tipo de desafios – posso 
falar-te sobre isso ? 

NOME DO PROGRAMA 
Funciona da seguinte forma: 
- Explicar como todo o processo funciona. E trabalha sobre 
os seguintes problemas: 

[ FOCO NOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DA CLIENTE ] 
- - - 

Parece-lhe o tipo de coisa que está à procura? 

1 - Como funciona o programa… 
2- O valor do programa é… (Ter valor para compra das 10 
sessões e de sessão a sessão) 

Qual seria a melhor forma para si? Prefere efetuar o 
pagamento integral ou pagar sessão a sessão? 

Falar da escassez. Quantas vagas tenho disponíveis? 

COMPRA! 
Falar do procedimento para compra. Próximos passos. 
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