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CONTEXTO
Nicho: Relações humanas - Relacionamentos
•
•
•

Mulheres inseguras se envolvem em relacionamentos conturbados
Mulheres se sentem rejeitadas após fim do relacionamento e querem
sair por cima.
Mulheres aceitam situações que as ferem para se manterem em um
relacionamento.

BIG IDEA
Uma série de aulas que vão reconstruir a sua autoconfiança e te ensinar, de
maneira prática, a utilizar-se dela para ter melhores relações amorosas,
familiares, de trabalho e com você mesma.
- Desejo central: Ter o relacionamento que sabe que merece, parar de cair em
relacionamentos furados, se sentir segura de si, superar e estar mais feliz que
o ex. - Proposta única e objetiva: aulas para desenvolvimento da autoconfiança
com aplicação prática nos relacionamentos.
- Dor e sentimento únicos: insegurança, responsabilidade pela mudança.
- Benefícios primários: melhora da autoestima, da confiança, superação dos
relacionamentos passados, virada de página, conseguir um relacionamento
estável e próspero.
- Benefícios secundários: resoluções práticas para as incertezas nos
relacionamentos em aulas simples elaboradas por psicólogo especializado.

LINHA EDITORIAL
PERSONA
Tatiana, 26 anos, vendedora, solteira, renda de 3.000/mês, sai aos finais de
semana com as amigas na expectativa de esquecer o ex. Todas as amigas
falam para Tatiana que ela está melhor sozinha, mas ela não acredita, queria
que o ex a quisesse de volta, sente raiva de vê-lo sempre tão feliz nas redes
sociais com a nova namorada. Tatiana se pergunta porque ela não consegue
viver também um novo amor, ela se sente cada vez mais insegura e diminuída,
parece que não é boa o suficiente para ter um relacionamento feliz.

Carla, 34 anos, fisioterapeuta, renda de 4.000/mês, namora, quer constituir
família, mas seu relacionamento atual, assim como todos os outros que já
viveu, é bastante conturbado, cheio de dúvidas e inseguranças. Carla tem
vergonha de admitir mas está saindo com um homem comprometido, ela se
sente mal por isso, mas quando descobriu, já estava apaixonada. O seu
amante sempre diz que vai deixar a família para ficar com ela, mas não
passam de promessas vazias. Carla queria ter coragem de enfrentar a
situação, mas tem medo de ficar sozinha e não achar um homem melhor, ela já
tentou tantas outras vezes…

MEDOS E GANÂNCIAS
GANÂNCIAS (DESEJOS)

MEDOS

Estar feliz e realizada

Ficar sozinha, não encontrar alguém

Superar relacionamentos passados

Ser rejeitada

Saber lidar com problemas conjugais Se sentir inferior
Sentir-se segura de si

Perder a pessoa certa

Encontrar o amor

Ser taxada de louca/exagerada

Sair por cima

Não ser desejada/ interessante

Ter um relacionamento sério

Sofrer por amor

*São os principais problemas que serão resolvidos pelo produto. FOCAR
NESSES.

OUTROS EMOÇÕES PARA ABORDAR
Pequenos toques de inveja: se sentir superior ao ex, estar mais feliz e mais
realizada.
Arrependimento de não ter corrido atrás dessa mudança antes: não tem culpa,
não tinha esse conhecimento e os relacionamentos estão muito descartáveis,
cada vez menos as pessoas se comprometem, mas agora isso pode mudar!

PROBLEMAS DA PERSONA (boas fontes para produção de
conteúdo)
Todos parecem ter alguém e ela só se envolve em relacionamentos
abusivos, ruins, curtos, complicados ou com terceiros. Está começando a
acreditar que nunca vai achar uma pessoa melhor e vai acabar sozinha se não
aceitar o que encontra. Já está se tornando uma pessoa ansiosa. Vive com
sentimento de culpa e arrependimento. Sofre por quem a rejeitou ao mesmo
tempo que sente raiva.
Já falaram que ela é maluca, ciumenta demais, grudenta demais e ela
está começando a acreditar que isso é verdade, que a culpa é dela, e que o
seu destino é ficar sozinha.
Talvez o problema seja a sua dependência emocional, mas ela não sabe
ser diferente. Quando encontra alguém, quer fazer de tudo para agradar aquela
pessoa, sabe que por vezes acaba exagerando, mas ela só faz o que gostaria
que fizessem por ela, o que ela tanto sente falta, dar carinho e atenção.
*São os principais problemas que serão resolvidos pelo produto. FOCAR
NESSES.

PROMESSA
Transforme a sua maneira de se relacionar, faça as pazes com
você e aprenda a aceitar somente o que te faz feliz.

OFERTA (nome, transformação, entregáveis, script de vendas)
•

NOME DO PRODUTO
1. Virando a página.

•

TRANSFORMAÇÃO Use a sua autoconfiança como base para construir melhores
relacionamentos amorosos, familiares e de trabalho, sinta-se feliz e
realizada.

•

ENTREGÁVEIS
Aulas gravadas na plataforma hotmart em três módulos: amor próprio,
adeus passado, a nova eu e os relacionamentos.

Fórum de interação entre alunos.

Bônus para todas as que comprarem o curso: versão digital do planner
“A nova eu em 2022” com lembretes semanais para ativar o seu amor
próprio.

Bônus para as 5 primeiras compras: 30 minutos de consultoria 1-1 para
tirar dúvidas do seu caso específico (só isso já vale o preço do curso,
mas tem que ser rápida)
Disponibilizar a gravação na plataforma do curso depois, a dúvida de
uma pode ser a dúvida de várias (tem que autorizar para ganhar o
bônus)?

Garantia de 7 dias, se não gostar pode cancelar (liberar um módulo por
semana).
•

SCRIPT DE VENDAS
1. Super promessa (tem que gerar curiosidade, atração)
E se eu te contar que o segredo para um relacionamento feliz está
em você? É isso mesmo, esse tempo todo focando no outro, e o que
faltava era olhar para você.
Nessa hora você já deve estar pensando, lá vem mais um idiota
dizer que preciso me vestir ou me portar de determinada forma para
conquistar um homem.
Nada disso!
Eu quero que você olhe para o seu interior, que você recupere a
sua autoestima, o seu amor próprio. Eu quero que você se lembre do
seu valor e pare de aceitar migalhas.
Aí você pensa: se já está difícil assim, imagina se eu ficar ainda
mais exigente…

Mas eu te digo sem medo que é aí que você se engana, que
enquanto você não acreditar que você pode e merece ter um
relacionamento feliz, você não terá.
A autoconfiança é a base fundamental para qualquer
relacionamento e por isso eu quero que você trabalhe este ponto em
você e aprenda a se relacionar de uma nova forma.
2.
Plausibilidade (mostrar a lógica para chegar ao resultado
ou exemplos de sucesso)
Estudos já relacionaram a dependência emocional a um maior
risco de se envolver em relacionamentos abusivos e de permanecer
neles, devido a um ciclo vicioso, em que a vítima acredita que o
agressor irá mudar.
Relacionamentos frustrados vão deixando as mulheres cada vez
mais inseguras, elas são convencidas de que são malucas,
exageradas, e que vão ficar sozinhas.
O grande problema é que acabam acreditando nisso, ficam
presas em relacionamentos que não trazem felicidade e acabam não
conseguindo visualizar uma situação melhor.
Nada disso! O curso “Virando a página” segue um método
dividido em três etapas para:
1.
Restabelecer o seu amor próprio e a sua confiança: você
precisa lembrar que tem mil e uma qualidades e que elas têm muito
valor.
2.
Traçar os seus sonhos e abandonar de vez o passado:
você vai parar de se contentar com pouco, porque você já aprendeu
que não precisa se contentar com pouco, você merece ser feliz do jeito
que sonhou.
3.
Ensinar a aplicar o conhecimento aos seus
relacionamentos: você não terá mais dúvida na hora de colocar os seus
limites, a sua vida não terá mais lugar para incertezas, porque você já
recuperou o seu amor próprio e agora vai aprender a aplicar isso na
hora de se relacionar. Quem reconhece o seu valor, não aceita
migalhas!

3.

História (gerar conexão, credibilidade, reter a atenção)

Esse curso não surgiu do nada, são anos de trabalho nessa área
e uma percepção cada vez maior de que preciso alcançar e ajudar
mais mulheres. Eu fico triste de ver vocês se sentindo rejeitadas por
caras que não as merecem, vivendo relacionamentos infelizes só para
ter alguém.

Quando comecei a atender em consultório, me assustei com a
quantidade de mulheres maravilhosas, inteligentes e poderosas
aceitando situações que não as faziam felizes. Desde então, venho
trabalhando o amor próprio dessas mulheres e conseguindo ajudá-las a
perceber que merecem muito mais. Ao colocarem esse ensinamento
em prática, elas vivem uma grande transformação.
Comecei a receber muitos agradecimentos, elas voltam ao
consultório dizendo que eu mudei as suas vidas, que agora vivem tudo
o que sempre sonharam, ao lado de um verdadeiro amor. Essas
mulheres olham para trás e não acreditam que passaram tanto tempo
aceitando tão pouco dos seus parceiros, pior ainda, praticamente
implorando por aquilo.
Eu percebi que tinha que levar isso para mais pessoas, afinal, não
foram casos isolados, via e vejo isso na maioria das mulheres.
Casadas e solteiras que abandonaram o sonho de uma vida feliz, ao
lado de um verdadeiro companheiro.
Essa se tornou a minha missão, todos os dias no instagram eu
ajudo mulheres a reconhecerem o seu valor, a virar a página e
vislumbrar novamente a vida que merecem.
Eu amo ter o privilégio de participar da transformação na vida
dessas mulheres.
O que tenho percebido cada vez mais é que o instagram, apesar
de ser uma ferramenta maravilhosa de ajuda, ainda é limitado para
uma transformação verdadeira e profunda. Ele não me permite
aprofundar nos temas, seguir uma ordem, um método.
Por isso resolvi dar o próximo passo e abrir o curso “A virada de
página”, eu quero aplicar com você o mesmo método de sucesso que
eu aplico no consultório. Na plataforma, vamos poder construir a base
do amor próprio, traçar objetivos com base na sua nova percepção de
valor e aplicar isso na prática. Além disso vamos poder interagir. Eu
realmente acredito que essa é uma ferramenta poderosa e
transformadora.
Eu quero que você deixe pra trás tudo o que não te faz feliz, que
vem pela metade e comece a viver o seu sonho!

4. Oferta
No curso “Virando a página” vamos seguir um método eficaz e
prático para solucionar os seus problemas, serão aulas gravadas na
plataforma para você assistir a qualquer momento e quantas vezes
quiser.

O método foi dividido em três etapas, para te ajudar a resolver de
vez os seus problemas, eu quero realmente pegar na sua mão e te fazer
enxergar um outro jeito de se relacionar, não só com os outros, mas
mais importante ainda, com você mesma.
O primeiro módulo será sobre amor próprio, como desenvolver e
alimentar esse sentimento todos os dias para se tornar alguém
autoconfiante e seguro.
No segundo módulo você vai aprender a deixar para trás o
passado e olhar para o futuro, reconhecer que você pode querer e
conquistar coisas melhores, boas de verdade.
No terceiro módulo do curso, vai entender como se relacionar
com autoconfiança, aprender a colocar limites e acabar com as
inseguranças, ou seja, vai aprender a colocar em prática os dois
módulos anteriores.
Esse método funciona!
Chega de sofrer, eu não aguento mais ver vocês implorando
migalhas afetivas por aí, eu quero que vocês mudem de vida, olhem
para o futuro, construam a vida que sempre sonharam!
Esqueça isso que enfiaram na sua cabeça de que você é
exigente demais, de que tem que aceitar qualquer coisa para não ficar
sozinha.
Isso é mentira, mentiram para você!
Mas calma, ainda não acabou, ainda tenho mais coisas para
contar sobre o curso.
Isso está demais!
Na plataforma, teremos uma comunidade de alunos com a
oportunidade de interagir. Vocês vão poder ajudar umas as outras,
trocar experiências. E eu estarei junto com vocês nessa troca, quero ver
como estão colocando em prática o que aprenderam no curso, porque é
esse o meu objetivo com vocês, a prática.
Eu quero que você leve esses ensinamentos para a vida, que não
caia nunca mais em furadas por falta de segurança, que se lembre todos
os dias do seu valor.
Por isso desenvolvi um planner digital “A minha versão 2022” com
lembretes semanais de amor próprio para vocês imprimirem e estarem
sempre alimentando esse sentimento. Todos os inscritos vão receber
esse bônus especial desta edição.

Amor próprio é um trabalho diário.
Eu não consigo pensar em algo melhor para entregar para vocês
nesse começo de ano. Esse não vai ser mais um ano com resoluções
vazias, esse vai ser o ano da virada!
A gente fala muito aqui de relacionamento, mas quero falar uma
coisa séria agora, amor próprio é importante para tudo. Eu quero vocês
alegres, bem humoradas, isso é saúde! Eu quero vocês tendo sucesso
no trabalho, nos relacionamentos, eu quero que todos enxerguem o
quanto mudaram, o quanto estão bem e felizes!
Eu quero saber se vocês estão entendendo o poder dessa
entrega, quanto vale tudo isso? Essa virada de página?
Tudo o que já falei aqui para vocês por apenas R$179,90, no
boleto ou no cartão parcelado. Dá menos de 20 reais por mês, estou
fazendo isso porque eu quero de verdade ajudar vocês, eu quero que
esse seja um ano diferente de todos os outros.
Não quero que ninguém fique de fora. Não há sentimento pior que
o arrependimento de saber que você teve uma grande oportunidade na
mão e deixou passar.
O sentimento de ter adiado a sua felicidade.
O link ta na bio, corre lá porque ainda tem mais uma surpresa!
Estava ansioso para anunciar isso: as cinco primeiras compras
terão uma chamada de vídeo comigo. Eu quero resolver o seu caso
específico, te ajudar. Estou empolgadíssimo para conversar com vocês.
Só isso já vale mais que o preço do curso, não tem mais o que falar.
Mas não adianta gerar boleto e não pagar, hein? Tem que
garantir a vaga, já vai agora na bio, clica no link e faz a sua compra.
Eu confio tanto que vocês vão adorar o curso que vou dar uma
semana de garantia para conhecerem o conteúdo, se não gostar, pode
cancelar. Não vai ter que me explicar nada, é só falar “não gostei Rafa,
quero o meu dinheiro de volta”, pronto, resolvido. Não precisa dar
explicação nenhuma.
Agora chega de falação, corre lá e clica no link da bio, não sei se
já temos os cinco primeiros inscritos, vamos ter que ver a compensação
dos boletos, então não perca tempo.
As vendas estarão abertas até domingo. Você precisa se
comprometer agora com a sua nova versão.

Você não tem mais desculpas para continuar vivendo essa
insegurança toda, essa sofrência que eu vejo todos os dias na minha
caixinha.
Agora é a hora de mudar, é a hora de se amar, de se dar o valor
e de virar a página!
Quem ainda não clicou na bio, vai lá agora e compre! Quero ver
quem vai estar comigo a partir de amanhã na nossa aula inaugural.

