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PARA COMEÇAR NO
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Por Cris Franklin 



PARE DE SE IMPORTAR COM CURTIDAS E COMENTÁRIOS
 
 
 

Elas não tem ligação alguma com a quantidade de vendas
que você irá fazer, são apenas métricas de vaidade. 

Aparecer e colocar seu rosto para anunciar no digital é
algo desnecessário. Você pode anunciar sem ter que lidar
com esse tipo de exposição, que para muitos é um
impedimento para começar.

Você trabalhar as reais métricas que farão você vender é o
ponto mais importante.

O QUE NÃO FAZER
PARA COMEÇAR NO
DIGITAL 

VOCÊ PODE ALCANÇAR UM NÚMERO
GRANDIOSO DE PESSOAS NO DIGITAL,

INVESTINDO MUITO POUCO TODOS OS DIAS.
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Faça o exercício de se perguntar as seguintes coisas: 

- Você está anunciando pela internet? 
- A sua energia está focada nisso?
 - Você já parou para pensar como você anuncia na
internet?
- Quais as métricas que você tem que analisar? 
- Já parou para pensar no quanto é o seu custo por
venda? - Quanto você tem que investir um cada anúncio
para fazer cada venda? 

Se você não parar para analisar essas perguntas você
estará indo na contramão!
 

 
 

Entenda quais são as métricas que são necessárias para se
ter bons anúncios e trabalhe nelas até dominá-las. 

 
As principais métricas que vão fazer o seu negócio
alavancar se você estudar e utilizá-las: 

Cpc (Custo por Click); 
CPL (Custo por Lead);
Tx Conv (Taxa de conversão). 
 
Quando você entende as métricas e o caminho do usuário,
as mudanças no mercado não te abalam. Você já sabe o
caminho, você já sabe o que deve fazer pra ter resultado.
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Entenda uma coisa de uma vez por todas: no digital, o seu
lucro virá das minorias, pois a maioria das pessoas vão te
dizer NÃO e somente a minoria vai dizer SIM. E mesmo assim
seu negócio será bem sucedido, pois é assim que funciona.

 
Nunca pare de tentar, testar novos anúncios. Você tem um
que está bom agora, mas amanhã ele pode não estar mais
e você achar um melhor ainda. 

Não desanime, é assim que funciona. Só não se deixe
abalar por resultados negativos. São eles quem vão trazer
aprendizado.

 

 

Espero que você tenha gostado desse
brinde que minha equipe e eu 
 preparamos com tanto carinho! 

Beijos,

Cris Franklin
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