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O que é a escada de valor
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Escada de valor
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€

€€

€€€Produto de Entrada
Produto de  baixo valor e baixo preço, serve essencialmente 
para separar aqueles que já estão pré-dispostos a comprar.

Produto Intermédio
O produto intermédio será onde a maior parte dos teus 

clientes deve estar.  Valor e preço intermédio.

Produto Premium
Produto de alto valor e preço elevado. Podes não ter muitos 

clientes aqui, no entanto os que tiveres vão ser de extremo valor.

Ofertas Gratuitas
Ebook’s; Grupo de comunidade no Facebook; Servem 

para criar autoridade no nosso público-alvo e 
despertar o desejo de mais. 
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Ofertas Gratuitas
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• Tratam-se de ofertas gratuitas com o objetivo principal de fazer angariação 
de leads;


• Podem ser a porta de entrada para a apresentação de um primeiro produto 
pago;


• Elevam o nível de consciência para um problema a ser resolvido.



Produto de Entrada
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• É uma entrada para a tua escada de valor, um produto com um preço mais 
baixo em que a barreira financeira é muito baixa;


• Deve-se trabalhar posteriormente o upsell;


• São produtos de baixo relacionamento, logo se não forem aumentados 
podem ter maior volatilidade.



Produto Intermédio
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• Deve ser um teu produto de acompanhamento online “CORE”;


• Aquele onde vais procurar ter o maior volume dos teus clientes; 


• Custo benefício equilibrado, tanto para o cliente como para ti.



Produto Premium
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• Criado para fazer face a necessidades mais específicas; 


• Deve ter um salto grande de valor e preço em relação ao produto intermédio, 
para fazer uma alavancagem no preço;


• Vai facilitar a escolha pelo produto intermédio;


• Vai exigir mais tempo de investimento da tua parte, portanto deverá ser mais 
caro.



Exemplo de escada de valor
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Exemplo prático
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€

€€

€€€Produto de Entrada
Plano de treino mensal + acompanhamento no grupo de 

alunos

Produto Intermédio
Plano de treino semanal + acompanhamento individual 

via whatsapp + reunião mensal via skype de 15 min

Produto Premium
Plano de treino semanal + acompanhamento individual via whatsapp + 

reunião mensal via skype de 15 min + 1 treino mensal acompanhado

Oferta Gratuita
Ebook - 21 estratégias de perda de peso para novos 

pais
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MUITO OBRIGADO! 🤩
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