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Super Secreto

Fidelize seus melhores clientes

Aqui você vai encontrar templates
com sugestões de conteúdo para vender

de novo para quem já é seu cliente
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Olá!

Será que você está usando conteúdos estratégicos efetivos para 
reter seus melhores clientes? Criamos este material para te ajudar a 
fidelizar seus clientes e fazê-los comprar de  novo de você. 
E para que você entenda a força que esta estratégia tem, vamos aos 
números: 

🔥 A chance de você vender de novo para quem já é seu cliente é de 
60% a 70%. Já a probabilidade de você vender para um cliente novo 
é de 5% a 20%; *
🔥 Se 5% dos seus clientes forem fiéis ao seu produto, você pode ter 
um lucro médio de 25% a 100% por cliente. (The Loyalty Effect);
🔥 85% dos entrevistados pela Hotmart disseram que comprariam 
novamente de um produtor.

E aí! É ou não é uma ótima estratégia? 

Como não temos muito mais tempo, vai aqui a dica mais valiosa que 
temos: 

✨Entregue conteúdos estratégicos aos seus clientes utilizando os 
templates que constam neste documento altamente secreto✨

Os conteúdos foram produzidos para serem usados em duas das 
melhores soluções de recompra que temos: Club Sales e ListBoss. 

Com o Club Sales você cria anúncios diretamente na Área de 
Membros e sem gastar dinheiro com tráfego pago. Saiba como 
ativar aqui.

Já com o ListBoss, você pode automatizar as segmentações de 
emails e direcionar as mensagens personalizadas para o momento 
do cliente.  Saiba como ativar aqui. Esperamos que goste! 

*Fonte: https://feedier.com/blog/gamification/improve-customer-retention/



Boas-vindas!
Sua jornada começa agora.

Se você chegou até aqui, é porque você se 
importa em ter mais conhecimento.

Por isso, que tal ampliar sua experiência 
agora com o (nome do curso a ser ofertado).

Tenho certeza que você não
vai se arrepender!

Template de anúncio para o aluno que 
acabou de entrar na Área de Membros



UAU! Você está indo rápido.
Parabéns por chegar até aqui!

Você está aprendendo muito sobre (curso 
principal). Que tal conhecer ainda mais? 
Amplie sua experiência de aprendizado e 
conheça os detalhes sobre (nome do produto 
complementar que pode ser uma 
continuidade do principal). 

Aprender nunca é demais!

Template de anúncio para
o meio do curso do aluno



Você já está se tornando um mestre! 👏

Parabéns por ter concluído o curso de
(nome do curso).
Garanta uma experiência completa 
aprendendo mais com meu outro curso, o 
(nome do curso relacionado ao primeiro).

Template de anúncio
para o fim do curso do aluno



Conheço alguém que pode te ajudar ainda 
mais…

Um parceiro nosso tem um curso super legal 
sobre (curso complementar relacionado ao 
principal). 

Que tal, quando acabar nosso curso,  
complementar seu aprendizado?

Clique aqui e aprenda mais 

Template para oferecer um
produto no qual você é afiliado 



Assunto: Que bom que você está aqui!

Olá, (nome do lead)!

Que felicidade saber que você quer aprender 
com o nosso curso (nome do curso).
Aproveite tudo que puder e não se esqueça 
de criar uma rotina no seu dia para o 
aprendizado ser mais efetivo, combinado?

Até a próxima!
Abraços.

Template de e-mail para a etapa de 
chegada do aluno (compra)



Assunto: Primeira aula concluída:
a gente nunca esquece!

Olá, (nome do aluno)!

PARABÉNS!
Não tem sensação melhor do que concluir a 
primeira aula. Mas saiba que ela é a primeira 
de muitas… 
Continue se dedicando e você chegará ao 
final do curso com sucesso!

Até a próxima!
Abraços.

Template de e-mail para a 
primeira aula concluída



Assunto: Anime-se!
Tem mais aprendizado pela frente!

Ei, (nome do aluno)!

Você já deu os primeiros passos. Agora é 
seguir em frente. Continue se dedicando e 
separando um tempinho no seu dia para fazer 
suas aulas. Disciplina é fundamental para sua 
experiência ser completa. 

Até a próxima!
Abraços.

Template de e-mail para o 
progresso de 5% do curso



Assunto: Você está no caminho certo!

Olá, (nome do aluno)!

Tenho uma notícia que vai te animar: você 
está quase na metade do curso. 
Agora, junte sua vontade de aprender com 
nossos conteúdos exclusivos e conquiste seu 
tão sonhado certificado. Tenho certeza que, 
no final, você vai se orgulhar!
 
Até a próxima!
Abraços.

Template de e-mail par
 o progresso de 30% do curso



Assunto: Eba! Você chegou
na metade do curso

Ei, (nome do aluno)!

A gente sabe que não foi fácil, mas olha só: 
você já está na metade do curso. Tudo isso 
graças ao seu esforço e sua vontade de 
aprender algo novo. 
Agora é continuar com disciplina e foco. 
Lembre-se sempre de tirar um tempinho no 
seu dia para aprender. 

Até a próxima!
Abraços.

Template de e-mail para
o progresso de 50% do curso



Assunto: Você está quase lá!

Olá, (nome do aluno)!

Você já está quase no final do seu curso. 
Parabéns! 
De lá até aqui você manteve o foco e 
conseguiu aprender bastante. 
Agora é continuar estudando para cruzar a 
linha de chegada. 
Que tal se desenvolver ainda mais quando 
terminar? Aqui está o link (link do Espaço do 
Produtor) com mais produtos meus. Confira e 
escolha seu próximo curso. 
Vamos lá?

Até a próxima!
Abraços.

Template de e-mail para o
progresso de 70% do curso



Assunto: Você conseguiu! 

Olá, (nome do aluno)!

PARABÉNS!
Você acaba de concluir o curso de (nome do 
curso).
Esperamos que tenha gostado dos conteúdos 
e que você use o que aprendeu para a vida. 
Todo investimento em si mesmo é válido. 
E como você sabe que conhecimento não 
ocupa espaço, caso queira aprender  clique 
neste link (link do Espaço do Produtor) e veja 
mais produtos meus. Quem sabe você não 
anima começar mais um curso?  Nos vemos 
por aí! 

Até mais!
Um abraço.

Template de e-mail para
progresso de 100% do curso



Assunto: Não se vá, não me abandone...

Olá, (nome do aluno)!

Já fazem 20 dias…
Que você não acessa seu curso. O que 
aconteceu? 

Eu sei o quanto a vida é corrida, mas para 
aprender é preciso disciplina. Tente tirar um 
tempinho todos os dias da sua agenda e 
foque no seu aprendizado. 
Você verá que no final, vai valer a pena. 

Conte comigo!
Até mais!
Um abraço.

Template de e-mail para o aluno que 
ficou 20 dias sem acessar o curso



Assunto: Volta, vem viver outra vez
ao meu lado! 

Olá, (nome do aluno)!

Estamos com saudade. Já fazem 30 dias que 
você não acessa o curso. Está tudo bem? 
Para que o seu aprendizado seja efetivo, você 
precisa de foco e dedicação. 

Aprender algo novo é uma das melhores 
coisas da vida e você pode ter isso agora 
acessando o seu curso através do link abaixo 
e seguindo em frente com os estudos!

CONTINUAR CURSO (link da Área de Mem-
bros)

Conte comigo!
Até mais!
Um abraço.

Template de e-mail para o aluno que 
ficou 30 dias sem acessar o curso
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