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Será que vale a pena?
(comportamento
frequente do teu

avatar para fugir da
solução)

Reels: o que faço no
meu dia-a-dia para

me ajudar com
(dificuldade comum

com o teu avatar)

Hoje o meu obrigado é
para ti (agradece ao
teu avatar por confiar
em ti para o ajudar)

(post pessoal)

5 ações para o teu dia
de Reis que te ajudam
a superar (dificuldade

do teu avatar)

Consistência é a
chave: uma pequena

ação diária para
superar (desafio do

teu avatar)

Qualquer dia é um
bom dia para

começar 
(post motivacional)

Como a comunicação
positiva e não-

violenta pode mudar
o teu dia-a-dia

Muda o teu
mindset... para

mudares a tua vida 
(post motivacional)

Quem és tu (pessoal
e profissional) 
(post pessoal)

Reels: porque me
inspira fazer o que

faço (relacionado com
a dor do teu avatar)

3 dicas para facilitar
o regresso (do teu

avatar) à rotina pós-
festas

Como o meu método
te pode ajudar a

(desejo do teu
avatar)

5 hábitos que precisas
de largar já hoje

(vícios prejudiciais do
teu avatar)

10 estratégias para
(ajudar o teu avatar

a) conquistar um
melhor 2023

Como uma agenda
organizada pode

ajudar a (desejo do
teu avatar)

O que ninguém te diz
sobre (obstáculo que
impede o sucesso do

teu avatar)

Reels: o que não pode
faltar na tua vida para
(algo importante para
o teu avatar alcançar

o que deseja)

Sabias que existem 9
tipos de personalidade?
Descobre o teu (para o

teu avatar se
identificar)

4 formas de (resolver
um problema do teu

avatar)

O que dizem sobre o
programa [X]

(partilha feedbacks)

Como passar de
(dificuldade do teu

avatar) a (desejo do
teu avatar) em 6

passos

Começa a semana
com este pensamento
(ajustado ao progresso

do teu avatar)

As minhas 3
estratégias quando

(desafio comum com
o teu avatar)

Partilha uma foto de
um momento

importante para ti
(post pessoal)

Desafio-te a entrares
na nova semana
com este mantra:

(para superar a dor
do teu avatar)

O que te trouxe este
primeiro mês de 2023

(post pessoal)

1

2 3 4 5 6 7 8

Os teus objetivos
pessoais e/ou

profissionais para
2023 (post pessoal)

Como te preparares
para a nova semana
(para alcançar um

desejo do teu avatar)

Não sejas refém dos
teus pensamentos...
(post motivacional)

7 dicas para uma
semana mais

produtiva: uma para
cada dia

Como equilibrar
(desejo do teu

avatar) com (medo
que impede o teu

avatar de avançar)
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Porque fazer [X] não
garante [Y] (mostrar

dado controverso)

Conhece estas
histórias de superação

(partilha casos de
sucesso dos teus

clientes)

Será sorte... ou
trabalho? (o que o teu
avatar tem de superar

para alcançar o que
deseja)

3 estratégias para
cresceres dentro do

desconforto (superar
medos do teu avatar)

Reels: o que acontece
quando te permites

sentir (transformação
sentido pelo o teu

avatar)

O que te pode estar a
limitar e como uma
sessão estratégica

comigo te pode ajudar

Como partilhar
momentos de

descontração pode
ajudar à tua
performance

Reels: agradece aos
teus seguidores e diz
que é por eles que te

motivas 

O que esperares da tua
sessão estratégica
comigo (como vai

ajudar o teu avatar)

Descreve-te em 3
palavras. Eu começo

Conheces os benefícios
do coaching? Vou te dar

4: (o que o teu avatar
ganha com a tua ajuda)

3 estratégias para
quando falta a

motivação

3 estratégicas para te
libertares de (medo

que impede o teu
avatar de avançar)

 A mentira por detrás
de (mito em que o

teu avatar acredita)

Reels: 5 pensamentos
que te impedem de

focar na solução
(crenças que limitam

o teu avatar)

Não é a tua história
que te define... mas
o que tu escolhes

fazer com ela 
(post motivacional)

Os livros que me
transformaram

(enquanto pessoa
e coach)

(post pessoal)

Reels: porque me
inspira fazer o que

faço (relacionado com
a dor do teu avatar)

(post pessoal)

3 dicas para manteres
o equilíbrio entre a tua
vida e o teu trabalho

Como as tuas
crenças de infância

podem estar a limitar
os teus resultados

7 dicas para fazeres
de Fevereiro o teu
mês (ajustado ao
progresso do teu

avatar )

5 dicas para
superares

(problema/dor do
teu avatar)

Reels: começa com
estes pequenos

passos (para superar
uma dor/alcançar um
desejo do teu avatar)

4 estratégias simples
para aumentar

(desejo do teu avatar)

O poder de quem te
rodeia (na performance

do teu avatar)

Esta mensagem é
para ti

(post motivacional)

Muda o teu
pensamento... e tudo

o resto mudará 
(post motivacional)

O caminho para o
sucesso começa aqui
(algo importante para
o teu avatar alcançar

o que deseja)
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 O que te impede de
avançar? (incentiva o
teu avatar a partilhar

os seus medos)

3 consequências de
(erro comum do teu

avatar)

O que nunca te
contaram sobre

(dado surpreendente
sobre a dor do teu

avatar)

4 motivos para saíres
da tua zona de conforto
(importante para o teu
avantar alcançar o que

deseja)

Reels: 1 dia para
superares o (desafio

do teu avatar)

O que tu ainda não
sabes sobre mim 

(post pessoal)

Valoriza as pequenas
conquistas no teu

caminho 
(post motivacional)

4 razões para a opinião
dos outros não passar
disso , e que te podem

estar a limitar (o
sucesso do teu avatar)

Porque precisas de
(método que tu

ensinas) para conseguir
(desejo do teu avatar)

3 sinais de que deves
procurar a ajuda de

um coach

A minha fórmula para
(desejo do teu avatar) 

A importância de
alinhares a tua essência

com o teu propósito
(para alcançar desejo

do teu avançar)

Reels: temos mesmo
de falar sobre isto
(erro comum que

impede o teu avatar
de avançar)

Reels: 3 pensamentos
que podem estar a
sabotar (desejo do

teu avatar)

A importância de
impores os teus

limites (pessoais e
profissionais)

O que nunca te
podes esquecer

(importante para o
teu avantar alcançar

o que deseja)

Porque o medo não
deve ser o teu inimigo

Identificas-te com
estas situações?
(comportamento

frequente do teu avatar
para fugir da solução)

Partilha sobre as
mulheres da tua vida
ou empreendedoras

que admires 
(post pessoal)

A verdade por detrás
de (mito em que o

teu avatar acredita)

Novo mês, novo
desafio (ajustado ao
desejo do teu avatar)

3 passos para
começares a reduzir

(excesso do teu avatar)
hoje mesmo

Como (método que tu
ensinas) te pode libertar

(do que o teu avatar
tem de superar para

alcançar o que deseja)

5 sinais de que este é o
momento certo (para
superar dor/alcançar
desejo do teu avatar)

5 estratégias para
superares (desafio do

teu avatar) mesmo que
não tenhas tempo 

As minhas dicas de
ouro para (desejo do

teu avatar)

3 mantras para
repetires para ti na
próxima semana

(post motivacional)

A importância do
papel de pai no teu

caminho
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Reels: a decisão que
mudou a minha vida

(post pessoal)

Tudo começa com
uma decisão 

(post motivacional)
3 meses já passaram...

vamos refletir?
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