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Desafios Fitness
São aqueles desafios de 21 dias, por exemplo para atingir um determinado 
objetivo específico. 


• São excelentes para utilizares como produto de entrada;


• Vão garantir-te excelentes testemunhos;


• Objetivo de captares leads qualificadas que depois possas fazer a 
transição para o teu programa de acompanhamento online;



Vais precisar
• Formulário de aplicação (Google Forms serve) 

Vai garantir que aceitas apenas as pessoas certas no desafio que vais lançar.


• Grupo de comunidade no Facebook; 

Para fazeres o acompanhamento das pessoas durante o tempo do desafio, 
incentivares a partilha de resultados e criar um espirito de comunidade;


• Template do programa de treino a ser implementado; 

É um programa de treino já feito, não existe muita individualização nestes 
desafios. 



Precificação do Desafio
Vais procurar ter o maior volume de pessoas nestes desafios, pois o 
objetivo será essencialmente a recolha de testemunhos e a conversão para 
o teu acompanhamento online.


Tendo isto em conta podes aplicar o mesmo modelo de precificação que 
aplicaste no módulo 1:


• Tempo que demoraste a fazer o programa de treino;


• Tempo que vais dedicar ao acompanhamento no grupo de comunidades;


Por ventura podes ajustar para um valor mais abaixo.



OUTROS FATORES A TER EM 
CONTA
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A ter em conta…
• Dá um nome ao teu desafio; 


• Define muito bem como vais fazer a recolha de testemunhos; Podes ter como 
tarefa as pessoas tirarem fotos antes e depois, ou até mesmo ser um requisito 
de entrada no desafio;


• Vai falando durante o desafio do teu acompanhamento online;


• Podes preparar um momento final com uma aula teórica de manutenção de 
hábitos, nessa aula fazes a apresentação do teu programa de 
acompanhamento online com uma oferta única especial de entrada, por 
exemplo: O primeiro mês com X % de desconto e é mesmo a única 
oportunidade que têm para ter esse preço.



MUITO OBRIGADO! 🤩
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