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PROCESSO DE ENTRADA DE 
UM NOVO CLIENTE
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Processo de entrada de um novo cliente
É uma fase fundamental de ser elaborada e preparada antecipadamente, é aqui 
que vais começar a ditar a experiência que vais entregar ao cliente. 


Sendo a entrega online, é fundamental o processo de entrada do cliente estar 
muito bem definido, para que o próprio cliente tenha o mínimo de dúvidas 
possíveis sobre os próximos passos. 




COMO VOU ENTREGAR O MEU 
ACOMPANHAMENTO ONLINE?
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Métodos de entrega mais comuns
• Google Drive - Planilha; 


• Email via PDF’s;


• Aplicações de treino e acompanhamento de clientes; 


• Etc.



APÓS REALIZAR O 
PAGAMENTO
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Após o cliente efetuar o pagamento
• Email de boas vindas; 


• Marcação de avaliação;


• Timmings de entrega;


• Documento de boas vindas;


• Preenchimento de questionário PAR-Q;


• Etc.


É importante que, qualquer que seja o passo dado aqui, seja o mais célere possível. É uma fase, 
que caso não entregues nada rapidamente poderá gerar um arrependimento por parte do cliente.



Documento de boas vindas
O documento de boas vindas serve exatamente para explicar todo o processo ao cliente logo após ele efetuar 
um pagamento. Alguns dos pontos que podes incluir neste documento:


• Agradecimento pela confiança em começar a trabalhar contigo;


• Explicar o funcionamento do acompanhamento: como vão ser entregues os treinos, como vai ser feito o 
acompanhamento nutricional, etc.


• Como vai ser medido o progresso;


• Terminologia de treino: reps, séries, tempos de execução, descanso, etc.


• Guidelines para as sessões de treino;


• Acesso ao grupo de alunos;


• Indicações mais gerais.


• Etc.
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DOCUMENTO DE BOAS VINDAS

10

+ Bónus

Junta todas as informações relevantes em um único documento.

Template de boas vindas no Canva

https://www.canva.com/design/DAEZMRxRFMs/_0h_Nvtp7KCfuIByjSg6vQ/view?utm_content=DAEZMRxRFMs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview


MUITO OBRIGADO! 🤩
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