
Checklist 
para criar 
o seu 
webinário

M A T E R I A L

Missão:
Vendas ao vivo



Se você está buscando por uma solução 
gratuita para vender seus produtos ao 
vivo, fortalecer o relacionamento com o 
seu público e, ainda, encontrar potenciais 
compradores, pode contar com o 
Webinário da Hotmart.

Nunca criou uma transmissão ao vivo ou 
tem dúvidas sobre as melhores práticas? 
Fique com este checklist em mãos para não 
se esquecer de nenhum detalhe. 

Agora é só acompanhar o passo a passo a 
seguir para criar o seu webinário!



Pesquise o que seus concorrentes e referências têm 

feito em lives.

Defina um tema que tenha relação com o produto que 

deseja vender.

Escolha um nome para seu webinário que chame a 

atenção das pessoas que buscam pelo tipo de produto 

que está sendo oferecido.

Defina a data da transmissão ao vivo.

Determine o formato do seu webinário (apresentação, 

convidados e etc).

Primeiros passos | 20 dias antes

EXTRA: se precisar, organize a equipe envolvida 
na apresentação e produção do webinário.

Selecione um moderador para o chat.

Confira a disponibilidade dos convidados (se houver).

Agende com um especialista em produção de vídeos 

(se necessário).

Defina os canais em que você fará a divulgação do 

webinário.



Acesse sua conta da Hotmart e selecione Ferramentas no 

menu lateral à esquerda.

Escolha a opção Webinário.

Clique em Novo Webinário para criar uma transmissão.

Escolha como será feita a transmissão: YouTube ou Vimeo.

Preencha o título e a descrição do seu webinário.

Defina se a sua transmissão permitirá a repetição após 

o encerramento.

Selecione a data e o horário da transmissão.

Pronto! Agora é só copiar o link de inscrição do webinário 

para usar em toda a sua estratégia de divulgação.

Configuração | 18 dias antes



Escreva alguns dos principais tópicos que você irá falar 

durante a live. Isso será essencial para fazer os conteúdos 

de convite. 

Caso você já tenha uma base de clientes ou potenciais 

compradores (leads), envie uma sequência de emails 

contando sobre a live.

Use seus perfis nas redes sociais para divulgar a 

transmissão ao vivo. Aproveite para investir em tráfego 

pago, caso tenha verba disponível. 

Use outros canais de divulgação como blog, grupos no 

WhatsApp/Telegram, ou comunidades no Hotmart Sparkle. 

Prepare comunicações para algumas horas antes da live 

para que os inscritos não se esqueçam de participar. 

Divulgação | 15 dias antes 
do webinário



Hora do roteiro: como organizar o que falar em 

4 principais tópicos:

Pesquise na internet sobre o que as pessoas têm falado a 

respeito do assunto que você escolheu.

Busque por fontes confiáveis que gerem dados a respeito 

do tema. 

Escreva quais são os principais assuntos que você irá 

trazer para sua audiência.

Tente mapear quais serão as possíveis dúvidas e objeções 

que o público pode ter e prepare as respostas para elas. 

Crie a apresentação (se você for usar).

Acompanhe as inscrições pela própria ferramenta 

de Webinário.

Envie um e-mail de aquecimento para os inscritos.

Preparação e acompanhamento | 
7 dias antes do webinário



Ensaie a apresentação.

Prepare a infraestrutura:

Organize o cenário.

Confira se a câmera ou a webcam estão funcionando.

Teste microfone e fone de ouvido.

Confira a iluminação.

Pré-webinário | 1 antes 
do webinário



Faça um novo teste da infraestrutura.

Envie um e-mail de lembrete para os inscritos 1h antes da 

transmissão.

Quem está participando do seu webinário tem interesse no 

que você tem a dizer, portanto confie na relevância do seu 

conteúdo. 

Siga seu roteiro, por mais simples ou complexo que ele 

possa ser. Ele será o seu guia!

Interaja com a audiência, respondendo às dúvidas.

IMPORTANTE: escolha o momento certo para enviar um 

link ao vivo no chat para os participantes, clicando em 

Gatilho e configurando texto, cor e link. Ao ativar, um botão 

vai aparecer no topo do chat. Pode ser a página de 

pagamento (checkout), a página de vendas ou a página de 

captura para um lançamento que está para acontecer. Esta 

é a sua oportunidade de vender ao vivo!

No final, peça aos participantes que avaliem o webinário 

preenchendo uma pesquisa de satisfação automática 

aparece no final da transmissão.

Webinário | No dia!



Confira o relatório de transmissão que será enviado para o 

seu email de cadastro.

Dentro da ferramenta de webinário, vá ao menu lateral e 

clique no @ para fazer o download da lista de e-mail dos 

inscritos e participantes.

Envie um e-mail de agradecimento para a lista (lembre-se 

de inserir um CTA para manter o engajamento, de acordo 

com a sua estratégia).

Use a lista de inscritos para trabalhar o relacionamento por 

meio de email marketing.

Aproveite a lista de inscritos para fazer campanhas de 

anúncio e remarketing nas redes sociais.

Pós-webinário




