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Aula 4: Canais de Marketing
MÓDULO 3: MARKETING E VENDAS



Google My Business
• Permite que as pessoas descubram o teu Estúdio 

quando pesquisam no google;


• As pessoas conseguem encontrar e obter as 
direções para o teu espaço através do google 
maps e google drive;


• Todos os contactos disponíveis após a pesquisa 
no google;


• Para registares o teu estúdio no Google My 
Business segue o link: https://www.google.com/
business/
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https://www.google.com/business/
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• Procura detalhar ao máximo a 
informação do teu Google my business;


• Utiliza palavras-chave que as pessoas 
normalmente pesquisam no google, 
como: ginásio, treino, estúdio de treino 
personalizado, etc.



Facebook
• Marketing de Conteúdo;


• A melhor plataforma para investires em 
anúncios;


• Em negócios locais o botão azul “promover” 
tende a gerar bons resultados.



Instagram
• Marketing de Conteúdo;


• Interação com clientes e potenciais clientes;


• Anúncios;



OFFLINE
• Distribuição de Flyers;


• Trabalho de Referências;


• Protocolos com empresas ou autoridades locais.

Será que compensa assim tanto o tempo e 
dinheiro investido hoje em dia? 🤔



Marketing de Conteúdo
• Aumento de Autoridade;


• Posicionamento como Especialista;


• O Estúdio a quem a pessoa vai recorrer;


• Fator de diferenciação atualmente;


• Suporte às Vendas;


• Melhoria do desempenho de anúncios.



Marketing de Conteúdo
Regra dos 3 C’s

•C - Clareza

•C - Consistência

•C - Contexto



CLAREZA
• Saber exatamente para que público-alvo vais produzir 

conteúdo;


• O Exercício de posicionamento é fundamental para 
ganhares essa clareza para o conteúdo do teu estúdio;


• Quais as dores e desejos desse público-alvo?


• Linguagem clara, adequada ao teu público-alvo.



CONSISTÊNCIA
• Um dos pontos mais importantes da criação de conteúdo a par 

da qualidade;


• Estar constantemente a relembrar o teu público-alvo que o teu 
estúdio está ali para ajudar;


• Ajudar de forma constante as pessoas através do teu conteúdo;


• 95% a dar conteúdo relevante, 5% a vender.



CONTEXTO
• Qual é o contexto particular daquele conteúdo?


• De que forma é que aquele conteúdo te pode das 
suporte às vendas?



Marketing de Conteúdo
Tipos de Conteúdo

• Foto/ Imagem - Infográfico;


• Carrossel;


• Vídeo Curto;


• Vídeo Longo;


• Testemunhos de clientes (Vídeo, texto, fotos de antes e depois, etc.)



Método AIDA
Criação de Conteúdo

•A- Atenção

• I- Interesse

•D - Desejo

•A - Ação



O CONTEÚDO SERVE PARA AUMENTAR 
AUTORIDADE E DAR SUPORTE ÀS 

VENDAS!



Páginas de Captura de Contactos (Leads):

• MailChimp (Gratuito);


• Google Forms (Gratuito);


• OptimizePress;


• Elementor;


• ClickFunnels;


• LeadLovers;


• LeadPages.



Onde utilizar?
• LINK da Bio;


• Anúncios de conversão;


• Campanhas específicas;



Campanhas de Atração
• Que “ofertas” podemos realizar para receber mais contactos de pessoas 

interessadas?


• Descontos limitados no tempo apenas em serviços “secundários” do estúdio, 
por exemplo: Nas aulas de grupo ou nos Small Groups;


• Campanhas de Marketing de Conteúdo, exemplo: E-book de treino, e-book de 
nutrição. Para receber o ebook a pessoa tem de deixar Nome, número de 
telefone e e-mail. Posteriormente é feita a oferta, por telefone, de um treino 
experimental no espaço. 



Muito obrigado por assistires!  
Vemo-nos na próxima aula. 


