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O QUE É O UP SELL?
O upsell é uma forma de fazeres com que um cliente atual suba na tua 
escada de valor de produto.


• Pode ser passar do teu plano mais baixo de acompanhamento para um 
plano superior, por exemplo. 



O QUE É O CROSS SELL?
O Cross Sell é uma forma de venderes mais produtos ao mesmo cliente.


• Pode ser por exemplo venderes o teu acompanhamento online a um 
cliente que tens de treino personalizado 1 para 1; 


• Ou venderes um programa de treino gravado a um cliente teu de 
acompanhamento online.



O que têm em comum?
O Up sell e o Cross sell têm pontos em comum, principalmente no seu 
objetivo: Conseguir criar mais valor através dos clientes que já temos. 


É muito mais “fácil” fazer uma pessoa que já é nossa cliente comprar mais 
do que conquistar um novo cliente.



Porquê trabalhar o upsell e cross sell?
Porque é uma forma de aumentares a tua faturação, com menor esforço e 
menos custos. As pessoas já são tuas clientes só tens de trabalhar para que 
subam mais um degrau.


• Uma pessoa que já é tua cliente vai comprar muito mais facilmente algo 
que tu lhes apresentares do que uma pessoa que não te conhece;


• Vais aumentar o LVT (Life Time Value) do cliente;



Exemplo da APPLE

7



Como aplicar o Up sell no acompanhamento online

Define o timming de apresentação 

Se tiveres um cliente no pacote mais baixo de acompanhamento oferece 
um momento extra de acompanhamento no final do primeiro mês por vídeo 
chamada.


Percebe qual está a ser a experiência e os resultados do cliente 

Procura perceber o contexto atual do cliente após o primeiro mês de treino 
através do teu acompanhamento.




Como aplicar o Up sell no acompanhamento online
Antecipa os possíveis cenários 

Teve excelentes resultados;


Não conseguiu ter resultados;


Está muito motivado;


Está pouco motivado;


Para cada cenário apresenta uma solução (a mesma) de up sell 

Exemplo Teve excelentes resultados: “Muitos parabéns pela conquista! Estamos só no inicio e já 
conseguiu ter (mencionar os resultados), isto só prova que o acompanhamento online resulta e que está 
no bom caminho! Quero muito poder ajudar ainda mais a potenciar esses resultados, qual é que seria o 
próximo passo que tem em mente para os seus objetivos? Diga-me (NOME) para conseguir ajuda-a 
ainda mais, gostava de adicionar ao seu acompanhamento (mencionar o que terá a mais no pacote mais 
elevado)? Ótimo! Por apenas mais X€ conseguimos fazer já esse upgrade para que consiga ter ainda 
melhores resultados e de forma a que eu consiga estar ainda mais próximo de si, vamos a isso?”



Lembrar um principio básico das vendas
Existe o VOLUME e o PROCESSO 

É normal que não consigas fazer o up sell a 100% das pessoas, no entanto 
deves procurar fazê-lo a 100% das pessoas, se em 10 pessoas 2 aceitarem 
já vai compensar, as que não aceitarem, no pior cenário continuam com o 
que têm.


No processo podes ir ajustando e melhorando para que em vez de 2 
pessoas consigas numa próxima fazer 3. 



MUITO OBRIGADO! 🤩
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