
6600
Pede aos teus seguidores
para partilharem contigo

os seus objetivos para
essa semana 

11

Partilha os hábitos
diários que te ajudam a
alcançar as tuas metas

22

Pergunta se sentem
dificuldades em [X] e

sugere estratégias para
ultrapassar

33

Partilha o livro que
andas a ler e o que te

está a ensinar

44

Mostra como podem
agendar a sessão

estratégica contigo

55

Partilha o que vais fazer
por ti nesse mês

66

Pergunta o que
gostavam de saber

sobre o tema [X]

77

Partilha curiosidades
sobre um serviço teu

88

Desmistifica mitos
dentro do teu nicho

99

Mostra os bastidores do
teu local de trabalho

1010

Aprofunda o tema que
abordas na publicação

desse dia

1111

Partilha os teus planos
para o fim de semana

1212

Ideias de
STORIES para



6600

Partilha curiosidades
nunca antes reveladas

sobre ti

1313

Pede a opinião dos teus
seguidores sobre um

tema controverso dentro
do teu nicho

1414

Partilha 2 verdades e 1
mentira, e pede para

descobrirem a mentira

1515

Inspira com partilhas de
como ultrapassaste
uma dificuldade tua

1616

Partilha os erros que
cometeste na tua

jornada e o que eles te
ensinaram

1717

Partilha uma formação
que estejas a fazer

1818

Partilha mensagens dos
teus clientes sobre a
transformação que

alcançaram contigo

1919

Mostra a tua lista de
tarefas do dia (já com

check em algumas)

2020

Convida a ler o teu novo
artigo no blog

2121

Partilha o que te fez
apaixonar pela área do

coaching

2222

Sugere estratégias para
resolver uma dificuldade

comum do teu nicho

2323

Revela os segredos que
ninguém conta sobre o

tema [X]

2424

Ideias de
STORIES para



6600

Pergunta o que mais
gostam/o que gostavam

de ver no teu perfil

2525

Responde àquelas que
são as maiores dúvidas

dentro do teu nicho

2626

Faz uma oferta para os
primeiros [X] seguidores
que reagirem à tua storie

2727

Partilha o passo a passo
para resolver uma

dificuldade dos teus
seguidores e dá

exemplos práticos

2828

Pergunta o que
gostavam de saber
sobre o teu serviço,

programa, mentoria...

2929

Mostra [X] problemas que
o teu método resolve

3030

Pede para deixarem as
suas dúvidas sobre

tema [X]

3131

Mostra que já passaste
pelas mesmas

dificuldades dos teus
seguidores 

3232

Partilha feedbacks dos
teus clientes sobre a

tua sessão estratégica

3333

Mostra-te a fazer as tuas
tarefas enquanto coach

3434

Explora as verdades
difíceis de aceitar dentro

do teu nicho

3535

Partilha uma foto do teu
dia e deixa uma

reflexão direcionada
para o teu nicho

3636

Ideias de
STORIES para



6600

Partilha as apps e
ferramentas que mais te
ajudam no teu dia-a-dia

3737

Partilha a tua evolução
profissional e tudo o que

te trouxe

3838

Mostra como te preparas
para a sessão estratégica

com o teu cliente

3939

Partilha os segredos
mais bem guardados

dentro do teu nicho

4040

Partilha uma história de
superação pessoal ou

da tua marca

4141

Partilha uma conquista
importante para ti

4242

Relembra um momento
importante para o teu

crescimento (pessoal ou
profissional)

4343

Mostra como dás suporte
em todas as fases do
processo com o teu

cliente

4444

Partilha uma contagem
decrescente para o teu
novo lançamento, live...

4545

Partilha as tuas tarefas
preferidas enquanto

coach

4646

Partilha os valores que
são inegociáveis para ti

(o que tu acreditas e
defendes)

4747

Explora os maiores erros
dentro do teu nicho

4848

Ideias de
STORIES para



6600

Conta pequenos
spoilers sobre o teu

próximo lançamento

Partilha uma foto de um
momento importante

para ti

Mostra como podem
adquirir um serviço ou

produto teu

4949

Lança um desafio e
oferece um bónus a
quem o completar

5050
Partilha uma checklist

com as tuas dicas fáceis
de aplicar para resolver
um problema comum

dentro do teu nicho

5151

Mostra os teus clientes a
aplicarem as tuas dicas

no seu dia-a-dia

5252

Partilha um momento
caricato que te tenha

acontecido a trabalhar
como coach

5353

Promove a venda de um
serviço ou programa teu

5454

Partilha um desabafo
com que os teus

seguidores também se
possam identificar

5555

Mostra porque não
estão a conseguir

alcançar [X] e o que
fazer para mudar isso

5656 5757

5858

Quebra as objeções mais
comuns à compra um

serviço ou programa teu

5959
Partilha [X] erros que os
teus seguidores podem

estar a cometer e
apresenta a tua sessão

estratégica como a
solução

6060

Ideias de
STORIES para
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