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MERCADO

• Acidentes infantis (produto atual)
EXPERTS DA ÁREA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Lançamento do curso:
“SOS Kids”

MÉTODO DE VENDA
Perpétuo

•
•
•
•
•
•
•

ARGUMENTOS
A maioria dos acidentes são
evitáveis (90%) e ainda assim são a
maior causa de morte na infância.
Atividades diárias como
amamentar, cozinhar e brincar,
podem apresentar riscos.

mamãe.salvavidas
pequenos_socorros
sosemcasaoficial
policiamilitarsp_oficial
american_heart
Leopoldo.graminho
A vida do seu filho pode estar nas
Institutobrasileirodeaph suas mãos.

DORES
Não estar preparada para
agir.
Erros na hora do
desespero.
Arrependimento de não
ter aprendido antes.

PROMESSAS
Autoconfiança na hora de agir.
Manter a calma e conseguir ajudar.
Saber prevenir.
Ganhar tempo até chegar a ajuda.
Deixar ambientes e atividades mais
seguras.

PREVISÃO PARA INÍCIO
DAS VENDAS
Fevereiro 2022

OFERTAS

ENTREGÁVEIS
• VSL

•
Mamãe salva vidas vai lançar curso em fevereiro
(ainda sem informações);
•
Pequenos socorros: curso online - 600 reais (sem
especificação de conteúdo).

O público da Verônica
PERSONAS
Mariana, 34 anos, casada, psicóloga, grávida do primeiro filho, está se preparando para a
chegada do bebê. Ela e o marido combinaram que ela deixará o trabalho por algum tempo,
para cuidar do bebê em tempo integral. Mariana quer que tudo seja perfeito, está estudando
sobre maternidade e educação, já contratou uma doula e foi em cursos sobre amamentação.
O enxoval já está todo feito e o quartinho do bebê está pronto e lindo.
Mariana, assim como a maior parte dos brasileiros, não tem consciência da importância do
conhecimento sobre prevenção e primeiros socorros para acidentes domésticos. Na verdade,
ela nunca ouviu ninguém falar a respeito, não gosta nem de pensar que um dia algo possa
acontecer a seu filho.
____________________________________________________________________________
Tatiana, 36 anos, divorciada, corretora de imóveis, tem dois filhos, um de cinco anos e outro
de dois. Tatiana trabalha fora de casa, por isso contratou uma funcionária para ajudá-la com
as crianças durante o dia.
Recentemente, o seu filho mais velho sofreu um acidente doméstico, ele se engasgou. Tatiana
estava em casa no dia, mas nem ela nem a funcionária souberam agir. Por sorte, um vizinho
ouviu a confusão e foi ajudar, salvando a criança.
Tatiana percebeu que precisa estar mais preparada para eventuais acidentes que possam
acontecer com seus filhos. Ela quer passar este conhecimento para toda a sua rede de apoio
também, afinal, ela pode não estar por perto e não quer contar com a sorte de aparecer
alguém para ajudar.
MEDOS

GANÂNCIAS

Não estar preparada para a chegada do bebê.

Salvar a vida do filho.

Não saber agir em um caso de necessidade.

Proteger o filho.

Não dar tempo de chamar ajuda.

Ser uma mãe atenta e cuidadosa.

Pequenas desatenções provocarem acidentes. Não contar com a sorte.
OBJEÇÕES
Não querer pensar a respeito.
Medo ficar ainda mais apreensiva com tudo.
Criar o filho em uma bolha.
Não estar sempre por perto do filho.

A solução para o público da Verônica
BIG IDEA
Esteja preparada para proteger a vida do seu filho.
PROPOSTA ÚNICA DE VENDAS
Dor: necessidade
Sentimento: proteção
Solução: conhecimentos básicos de prevenção e primeiros socorros para acidentes
domésticos.
Benefícios emocionais: segurança para lidar com acedentes domésticos, ser a melhor mãe
para o filho, conseguir protegê-lo.
Benefícios racionais: manter a calma e conseguir agir no momento necessário.
O conhecimento dos principais acidentes domésticos e de como lidar com eles é essencial.
Proporciona um ambiente seguro ao seu filho, sem necessidade de superproteção, apenas
apurando a atenção para saber evitar e agir, mesmo sem nenhum conhecimento prévio de
primeiros socorros.
PROMESSA
Viva com mais tranquilidade sabendo assegurar a vida do seu filho.
TRANFORMAÇÃO
Preocupar-se com as coisas certas, saber calcular riscos e preveni-los.
CUSTO DE OPORTUNIDADE
•

É melhor ter o conhecimento e não precisar dele do que ser pega de surpresa em uma
necessidade.
NOME DO PRODUTO
1) Os 6 principais acidentes domésticos;
2) Ação e prevenção;
3) SOS Kids.

HEADLINE
1) Aprenda a prevenir e socorrer seu filho de qualquer um deles;
2) Saiba como evitar os 6 principais acidentes domésticos;
3) Saiba prevenir e agir diante dos 6 principais acidentes domésticos.
ENTREGÁVEIS
•
1° Módulo - teórico:
- Conceitos e habilidades para identificar e saber agir diante de uma emergência;
- O corpo em situações de estresse e ferramentas para manter a calma;
- Como tornar sua casa mais segura;
- Exercícios práticos propostos para treinar os conceitos e habilidades passados.
- Aula bônus sobre queimaduras com causas, tipos e tratamentos.
•
2° Módulo - prático:
- Passo-a-passo de como agir em cada um dos 6 principais acidentes domésticos.
•
3° Módulo – bônus para as crianças:
- Como devem agir no caso de um acidente em que o responsável não esteja junto;
•
Bônus:
- E-book com a relação dos principais produtos causadores de envenenamento e
queimaduras químicas que devem ser mantidos longe do alcance de crianças;
- Manual digital de prevenção e emergência para entregar para eventuais cuidadores dos
seus filhos, com dicas práticas de como agir em caso de necessidade;
- Acesso à comunidade exclusiva do facebook (ou telegram) para troca de informações.
QUEBRA DE OBJEÇÕES
Como mãe, eu sei que é difícil nos confrontarmos com a realidade de que a vida dos nossos
filhos pode estar em nossas mãos. Que eles podem depender da nossa ação no caso de um
acidente.
Eu sei como é não querer nem imaginar esta possibilidade.
Logo que tive minha filha Sara, parei de assistir vídeos sobre acidentes domésticos. Tinha
muita dificuldade de lidar com esta possibilidade.
Por algum tempo, fechei meus olhos.
Até que percebi que estava negligenciando um conhecimento importante, um conhecimento
que tinha o poder de salvar a vida da minha filha. E que não pensar a respeito, estava longe
de ser a solução. Então, assumi meu papel como cuidadora: de estar preparada para o que
minha filha precisasse.

Não quero que vocês passem pelo mesmo processo que eu precisei passar até assimilar
tudo. Por isso, minha metodologia nunca vai ser mostrar imagens impactantes, aquelas que
me assustaram no começo da maternidade.
Não. Minha intenção aqui não é assustar ninguém, muito pelo contrário, quero que vocês se
sintam mais seguras, estejam alertas para riscos para que podem ser evitados e remediados.
O conhecimento é libertador. Ele te dá a tranquilidade de estar pronta, de saber agir.
Você vai perceber que a criança não precisar ser criada dentro de uma bolha para estar
segura. Pequenos acidentes são normais, fazem parte do desenvolvimento da criança que
está testando seus limites. O que é importante é você saber o que fazer para impedir
acidentes evitáveis e socorrer caso algo que precise da sua intervenção venha a acontecer.
MEDO E RETIRADA DA CULPA
Eu sei que você se preparou muito para a chegada do seu filho, que pensou em tudo.
Se informou sobre a melhor forma de alimentá-lo, de cuidar dele, de dar banho, de colocar
para dormir. Sei que bate a famosa culpa por não ter dado importância a algo tão
fundamental como primeiros-socorros e prevenção de acidentes.
Não sinta culpa, mamãe. Infelizmente não temos este hábito na nossa cultura. Falamos
pouco em prevenção, não somos preparados para socorrer alguém que precise de nossa
ajuda, talvez você nunca nem tivesse pensado nisto até hoje.
Na maior parte das vezes, esta necessidade nem passa na nossa cabeça.
Sei que algumas mães aqui estão procurando se informar depois de ter passado por um
susto em casa. É assim que a maioria me procura, depois de ter sentido a necessidade.
Como eu queria que isso não precisasse acontecer, que falássemos mais sobre a importância
de evitar e saber agir diante de acidentes domésticos principalmente com crianças em casa.
NÓS X ELES
Não se encaixa.
GATILHOS MENTAIS
• Reciprocidade: instagram com informação gratuita;
• Autoridade: trabalha na área há muito tempo, é credenciada pela American Heart com
mais de 20.000 horas de treinamento;
• Empatia: também é mãe, sabe que é dolorido pensar no assunto;

• Aprovação social: seria interessante fazer a live prometida com a secretária virtual do
Ícaro.

O vídeo de vendas
Vou falar aqui sobre algo que nenhuma mãe quer ouvir.
No entanto, todas deveríamos, porque envolve a segurança de
nossos filhos.
Você sabia que 90% dos acidentes domésticos poderiam ser evitados
com conhecimentos básicos?

Tela com fundo
preto escrito em
branco com
legenda e áudio.

Por que será que, mesmo assim, não ouvimos quase ninguém
falando no assunto?
Porque envolve falar sobre riscos à vida dos nossos pequenos, de
situações que não gostamos nem de imaginar.
Mas fecharmos os olhos para o problema não é a solução, pelo
contrário, grande parte do problema é que não olhamos para ele.
Por isso já queria parabenizar você que está aqui. Estar disposta a
abrir os olhos é um grande e importante passo.

Vídeo da Verônica
falando.
Elementos em
negrito aparecem
também escritos
na tela.

Afinal, a situação é alarmante.
Acidentes domésticos são a maior causa de óbito de crianças de 1 a
14 anos e 90% deles poderiam ser evitados.

Precisamos falar sobre prevenção e primeiros-socorros, porque falar
sobre isso é falar sobre vida.
Ao enxergar assim, me apaixonei pela área e dedico o meu tempo a
ajudar mais pessoas a zelarem pela vida daqueles que amam.
Acredite, nem sempre foi assim, tratar de acidentes já foi muito
difícil para mim.
Meu nome é Verônica Azevedo, sou mãe da Sara e educadora física,
com especialização como socorrista.

Interrompe e
aparece em
formato de Slide
só com narração.

Vídeo da Verônica
falando.
Elementos em
negrito aparecem
também escritos
na tela.

Vídeo da Verônica
falando de outro
ângulo, como se
virasse para o lado
para falar
diretamente com

Ministro cursos desde 2008 na área. Tenho mais de 20.000 horas de
treinamentos validados pela American Heart Association, que é uma
associação reconhecida mundialmente quando se fala em prevenção
de acidentes e primeiros-socorros.
Foi através deles que enxerguei a beleza de dar suporte à vida.
Eles me tiraram toda a impressão ruim que eu tinha da época de
faculdade.
Quando, acredite, cheguei a trancar o curso porque as aulas de
primeiros-socorros me sensibilizavam demais.
Eu já tinha pré-disposição à depressão e a doença me pegou. Não
aguentei ver tantas imagens fortes e situações impactantes.
A maneira como abordam primeiros-socorros nos cursos de
formação é cruel.

alguém, de frente
para a câmera.

Imagem bonita/
emocionante de
primeiros socorros
e depois uma
imagem branca e
preta, bem
borrada de algum
acidente.
(a ideia é não dar
para ver o
acidente, só
contrastar o jeito
bom x o jeito ruim
– talvez possa ter
um x em cima da
imagem do
acidente).

Não ensinam, apenas criam medo.
E esse é mais um motivo pelo qual estou aqui. Quero tratar o tema de
uma forma totalmente diferente, como já faço em meus cursos
presenciais e redes sociais.
Uma forma mais leve, dando importância à ação e à atenção.
Precisamos acabar com o tabu em torno dos acidentes domésticos. Só
assim, mais pessoas estarão aptas a salvar a vida daqueles que amam.

Vídeo da Verônica
falando.
Elementos em
negrito aparecem
também escritos
na tela.

Eu sei o quanto esse tema nos impacta.
Senti na pele quando me tornei mãe.
Como era difícil lidar mentalmente com a possibilidade de algo
acontecer à minha filha.
Até que percebi que estava negligenciando um conhecimento
importante, um conhecimento que tinha o poder de salvar quem eu
mais amo neste mundo.
Então, assumi meu papel como cuidadora: de estar preparada para o
que minha filha precisasse.

Vídeo da Verônica
com a filha em
branco e preto.
Texto narrado
apenas.

Não quero que vocês passem pelo mesmo processo que eu precisei
passar até assimilar tudo.
Por isso, minha metodologia nunca vai ser mostrar imagens
impactantes, as que me assustaram no começo da maternidade.
Não. Minha intenção aqui não é assustar ninguém, muito pelo contrário,
quero que vocês se sintam mais seguras, estejam alertas para riscos que
podem ser evitados e remediados.

Vídeo da Verônica
falando.
Elementos em
negrito aparecem
também escritos
na tela.

O conhecimento é libertador. Ele te dá a tranquilidade de estar pronta,
de saber agir.

Ao longo destes anos todos ministrando cursos recebi muitos
agradecimentos de mães que conseguiram salvar a vida de seus filhos
graças ao que aprenderam comigo.
Também mães que ficaram mais seguras, mães que antes tinham medo
de tudo, e depois do curso passaram a ter mais confiança por saberem
exatamente com o que se preocupar e saberem que estão aptas a
socorrer seus filhos se for necessário.
Isso não tem preço. Compensa todo o caminho que percorri até aqui,
todo meu estudo e treinamento.
Mas a minha mensagem precisa atingir muito mais pessoas.
Pais e cuidadores precisam entender que prevenção de acidentes
domésticos é um conhecimento essencial desde o nascimento dos
bebês.
Não faz parte da nossa cultura, por exemplo, aprender a desengasgar
uma criança, mesmo a asfixia sendo o maior risco à vida de um bebê
saudável até um ano.
Esse conhecimento deveria ser básico.
No entanto, acaba ficando para trás diante de todos os outros
preparativos que acompanham a chegada de um filho.

Seria legal se
conseguisse fotos
de várias alunas e
fossem
aparecendo as
fotos na tela,
ficando menores,
até a tela estar
toda dividida em
quadradinhos de
fotos (umas 30
fotos).

Vídeo da Verônica
falando.
Elementos em
negrito aparecem
também escritos
na tela.

Narração com
vídeo preto e
branco da
Verônica fazendo
a manobra de
desengasgo e
várias outras
necessidades
aparecendo na
tela
(amamentação,
enxoval, BLW,
doula,vacinação...)
como se tampasse
o vídeo.

Eu sei que você se preparou com toda dedicação à chegada do seu
filho, se informou sobre a melhor forma de alimentá-lo, de cuidar dele,
de dar banho, de colocar para dormir.
Mas algo tão importante como saber socorrê-lo em um acidente,
acaba ficando para trás.
Sei que bate a famosa culpa por não ter dado importância a algo tão
fundamental como primeiros-socorros.
Não sinta culpa, mamãe. Infelizmente a prevenção não faz parte da
nossa cultura, talvez você nunca tivesse pensado nisto até hoje e você
não está sozinha.
Sei que alguns aqui estão me procurando depois de ter passado por um
susto em casa. Eu sinto muito, e espero que cada vez menos mães
passem por isso.

Vídeo da Verônica
falando.
Elementos em
negrito aparecem
também escritos
na tela.

Ainda é no susto que a maioria toma consciência da necessidade de
conhecer prevenção e primeiros socorros.
Como eu queria que isso não precisasse acontecer, que falássemos mais
sobre a importância de evitar e saber agir diante de acidentes
domésticos principalmente com crianças em casa.
Eu decidi que farei a minha parte para que a prevenção de acidentes
domésticos se torne cada vez mais um conhecimento comum.
E tenho certeza de que você que está aqui também fará a sua, a partir
de hoje.
Por isso criei meu curso on-line, SOS KIDS, onde ensino como prevenir
e lidar com os 6 principais acidentes domésticos.
É um conhecimento essencial para proporcionar um ambiente seguro ao
seu filho e te deixar mais tranquila, sabendo que está preparada para
Vídeo da Verônica
assegurar a vida dos que ama caso algo venha a acontecer.
falando de outro
Você vai perceber que seu filho não precisa ser criado dentro de uma
bolha para estar seguro.
Pequenos acidentes são normais, fazem parte do desenvolvimento da
criança que está testando seus limites.

ângulo, como se
virasse para o lado
para falar
diretamente com
alguém, de frente
para a câmera.

O que é importante é você saber o que fazer para impedir acidentes
evitáveis e para socorrer caso algo que precise da sua intervenção venha
a acontecer.
Eu digo por mim, minha filha Sara já passou por diversos acidentes,
como: fratura, queimadura e engasgo.
Acontece. O importante é que em todos eles eu pude socorrê-la da
melhor forma possível e nada mais grave aconteceu.
Estou contando isso para você entender que não é exagero, não é
superproteção.
É estar atenta para saber evitar e agir.
Eu estou falando aqui com as mães, porque eu sei que é a maior parte
do meu público. Mas esse é um conhecimento fundamental para
qualquer um.
Se você tem contato com criança, você precisa estar preparado para
socorrê-la em uma necessidade.
Conhecer primeiros-socorros é zelar pela vida.
Por isso preparei um curso prático e objetivo, com conhecimentos que
podem ser aprendidos por qualquer pessoa.

Vídeo preto e
branco da
Verônica falando.
Elementos em
negrito aparecem
também escritos
na tela.

Tenho certeza de que é um investimento que valerá a pena.
É um conhecimento para a vida.
No primeiro módulo, na parte teórica, você:
- Aprenderá conceitos e habilidades para identificar e saber agir diante
de uma emergência: identificar o problema, saber quais os passos de
primeiros-socorros, acionar o serviço de emergência e prestar o
atendimento adequado;
- Compreenderá como o corpo reage em situações de estresse e
conhecerá as ferramentas para manter a calma;
- Aprenderá a tornar sua casa mais segura a partir de dicas práticas para
cada ambiente e situação;
- Além disso contará com exercícios práticos propostos para treinar os
conceitos e habilidades passados.
Ainda receberá uma aula bônus sobre queimaduras com causas, tipos e
tratamentos.

Interrompe e
aparece em
formato de Slide
só com narração.

Esse é só o primeiro módulo, é muita informação.
Mas fique tranquila, sei como nossas vidas são corridas, por isso me
dediquei a mastigar bem a informação de forma que ficasse prático e
eficiente. Nesse primeiro módulo temos 8 vídeos de no máximo 9
minutos cada.

Vídeo da Verônica
falando.
Elementos em
negrito aparecem
também escritos
na tela.

Já no segundo módulo temos a parte prática, com o passo-a-passo de
como agir em cada um dos 6 principais acidentes domésticos. São vídeos
de no máximo 3 minutos.
Ou seja, em pouco tempo, você aprenderá a agir no caso de engasgo,
queimadura, afogamento, envenenamento, parada respiratória e
convulsão, mesmo sem nenhum conhecimento prévio em primeirossocorros.

Interrompe e
aparece em
formato de Slide
só com narração.

Tudo isso por um valor irrisório. Estou entregando esse conhecimento
porque quero que todos possam ter acesso.

E ainda tem mais:
- Um módulo bônus gravado especificamente pensando nas crianças,
ensinando-as como devem agir no caso de um acidente em que você
não esteja junto;
- Um e-book com a relação dos principais produtos causadores de
envenenamento e queimaduras químicas que devem ser mantidos longe Novo Slide só com
narração.
do alcance de crianças;
- Um manual digital de prevenção e emergência para entregar para
eventuais cuidadores dos seus filhos, com dicas práticas de como agir
em caso de necessidade;
- Acesso à nossa comunidade exclusiva do Facebook (ou Telegram) para
troca de informações, afinal temos muito a aprender com as
experiências uma das outras.
Tenho certeza de que você não ficará de fora, ainda mais com a
condição que preparei.
O curso completo, com tudo o que você precisa saber para evitar e
lidar com os principais acidentes domésticos e todos os bônus, de R$
297,00 por R$ 147,00.
É para não ter dúvida. Eu sei que você está comprometida a estar apta a
socorrer o seu filho em qualquer necessidade.

Vídeo da Verônica
falando.
Elementos em
negrito aparecem
também escritos
na tela.

Então clique no botão abaixo deste vídeo que você será encaminhada
para o check-out.
Eu tenho tanta certeza de que você irá gostar da minha metodologia,
que te dou uma semana para testar o produto. Conhecer as aulas e
minha dinâmica, se não gostar, devolvo o seu dinheiro.
É só solicitar o cancelamento do produto no prazo de 7 dias. Não tem
burocracia.
Eu realmente acredito que você vai agradecer por ter acesso a esse
conhecimento.
Olha aqui como está a nossa plataforma.
Assim que sua compra é confirmada você já recebe o seu acesso por email. É só fazer o login pela Hotmart.
Aqui já estão liberadas as aulas do primeiro módulo.
Os outros módulos serão liberados em uma semana.
As aulas estão maravilhosas, fico feliz de ver este produto pronto, ficou
muito bom. Tenho certeza de que ajudará muitas mamães e cuidadores.

Verônica pega
notebook ou
tablet, para
“mostrar” e
aparece a
interface do curso
na tela.

Estamos falando de salvar vidas.
E é lógico que todas esperamos não passar por uma situação em que
esse conhecimento seja necessário.
Mas é melhor ter o conhecimento e não usar do que precisar dele e se
sentir impotente. Não tem pior sentimento que nos sentirmos
impotentes diante da necessidade de um filho.
Estou te esperando dentro da plataforma. Para juntas melhorarmos a
cultura de prevenção de acidentes domésticos no Brasil, começando
pelas nossas famílias.
Agradeço a sua atenção e me despeço, deixando aqui o relato de uma
mãe, minha aluna, que me procurou depois que o filho dela sofreu um
engasgo.
Você vai ver, nas palavras dela, como conhecer prevenção e primeiros
socorros a deixou muito mais tranquila, sabendo evitar prováveis
acidentes e estando preparada caso seu filho venha a precisar de
socorros.

Vídeo da Verônica
falando.
Elementos em
negrito aparecem
também escritos
na tela.

Vídeo da Verônica
falando de outro
ângulo, como se
virasse para o lado
para falar
diretamente com
alguém, de frente
para a câmera.

- Se apresentar;
- Contar que não tinha conhecimento da necessidade de primeiros
socorros;
- Contar o susto que levou com o filho;
- Como foi o curso com a Verônica;
- Como está agora (transformação).

Vídeo da Gabriela.

Tópicos do vídeo de vendas
A ideia aqui é ajudar na hora de gravar o vídeo. Algumas pessoas preferem,
conhecendo o texto, seguir os tópicos na hora da gravação e falar da sua
própria maneira, sem seguir palavra por palavra do roteiro.
Faça como se adaptar melhor!
• Nenhuma mãe quer ouvir o que vai dizer;
• Mas envolve a segurança dos filhos;
• 90% dos acidentes domésticos poderiam ser evitados;
• Não falamos sobre porque envolve situações que não gostamos nem de imaginar;
• Fechar os olhos não é a solução;
• Parabenizar por estar disposta a abrir os olhos;
• Situação alarmante: acidentes domésticos são a maior causa de óbito de crianças de
1 a 14 anos;
• Falar sobre primeiros socorros é falar sobre vida;
• Me apaixonei por ajudar as pessoas a zelarem pela vida daqueles que mais amam;
• Já foi difícil falar de acidentes para mim;
• Verônica Azevedo, mãe da Sara, socorrista;
• Cursos desde 2008, mais de 20.000 pela American Heart;
• Através da American Heart enxerguei a beleza de dar suporte à vida;
• Tirou a impressão ruim da faculdade;
• A maneira de abordar o assunto levou à depressão na época;

• Objetivo agora: tratar o tema de forma mais leve;
• Acabar com o tabu em torno dos acidentes domésticos;
• Sei que é difícil para as mães;
• Senti na pele a dificuldade de lidar mentalmente com a possibilidade de algo
acontecer à minha filha;
• Percebi que estava negligenciando um conhecimento importante;
• Assumi meu papel como cuidadora: estar preparada;
• Não quero que passem pelo mesmo processo;
• Por isso usa outra metodologia: mais leve e pautada na ação;
• O conhecimento é libertador traz segurança;
• Agradecimento de mães: conseguiram salvar a vida dos filhos ou sentem-se mais
tranquilas;
• Isso compensa todo o caminho que percorreu;
• Mas minha mensagem precisa atingir muito mais pessoas;
• Pais se conscientizarem que a prevenção de acidentes domésticos é um
conhecimento essencial;
• Desengasgar bebê como exemplo de falta de cultura de prevenção;
• A prevenção acaba ficando para trás diante de tantos preparativos para a
maternidade;
• Não quero que se sinta culpada, quero conscientizar;
• A culpa é da prevenção não fazer parte da nossa cultura;
• A maioria toma consciência da necessidade no susto;

• Não quero que mais mães passem por isso;
• Quero fazer a minha parte para que se torne um conhecimento comum e sei que
você fará a sua;
• Por isso criei o SOS Kids: como lidar com os 6 principais acidentes domésticos.
• Proporcionar um ambiente segura e ficar mais tranquila sabendo estar preparada;
• O filho não precisa ser criado dentro de uma bolha;
• Pequenos acidentes são normais, o importante é saber lidar;
• Exemplo da Sara;
• Não é superproteção, é estar atenta para saber evitar e agir;
• Estou falando com as mães porque são o maior público;
• Mas é importante para todos que tem contato com crianças;
• Conhecer primeiros-socorros é zelar pela vida;
• Por isso preparei um curso prático e objetivo com conhecimentos que podem ser
aprendidos por qualquer pessoa;
• Investimento que vale a pena;
• Primeiro módulo, teórico:
o Conceitos e habilidades para identificar e saber agir diante de uma
emergência;
o Como o corpo reagem sob estresse e ferramentas para manter a calma;
o Como tornar a casa mais segura;
o Exercícios práticos para treinar as habilidades;
o Aula bônus sobre queimaduras;
• Fique tranquila que os vídeos são rápidos, práticos e eficientes: 8 vídeos de no
máximo 9 minutos cada;
• Segundo módulo, prático, como lidar com:
o Engasgo;

o
o
o
o
o

Queimadura;
Afogamento;
Envenenamento;
Parada respiratória;
Convulsão.

• Valor irrisório para que todos possam ter acesso;
• Ainda tem mais:
o Módulo bônus para crianças;
o E-book de produtos tóxico e causadores de queimaduras;
o Manual digital para prevenção e emergência;
o Acesso à comunidade exclusiva.
• Condição imperdível: de 297 por 147;
• Eu sei que você está comprometida;
• Clique no botão que será encaminhada para o check-out;
• Garantia de 7 dias sem burocracia;
• Apresentação da plataforma;
• Módulos 2 e 3 liberados depois da primeira semana;
• Aulas maravilhosas, vão ajudar muitas mamães;
• Estamos falando de salvar vidas;
• Lógico que ninguém quer precisar;
• Mas é melhor ter o conhecimento e não usar do que se sentir impotente diante da
necessidade;
• Estou te esperando dentro da plataforma;
• Deixo aqui o relato de uma mãe que me procurou depois que o filho sofre um
engasgo;
•

Vai ver nas palavras dela como ficou mais tranquila e preparada.

Bônus: copy para anúncio
Enxoval, amamentação, vacinação, introdução alimentar, rotina, educação...
E aí fez a lista? Mas tem uma coisa muito importante faltando e que, infelizmente, passa
despercebido pela maioria:
Prevenção de acidentes e primeiros-socorros.
Precisamos falar sobre a importância de asseguramos a vida dos nossos filhos. Ela pode
estar em nossas mãos.
No meu curso SOS Kids, você irá aprender a lidar com os 6 principais acidentes domésticos
e a evitá-los.
É um curso prático, rápido e eficaz que te deixará muito mais segura e tranquila para lidar
com o desafio da maternidade.
Clique no link aqui na tela para saber mais.

