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Prospecção 
O que você DEVE FAZER


e o que NÃO DEVE FAZER

Vinicius Kolling

Bora marcar 
essa call, então?

Gostei muito 
da proposta!



Muitos me procuram para perguntar como fazer prospecção

de clientes, porém poucos são os que realmente sabem

e fazem de verdade este processo.



Quando alguém começa no mercado ou mesmo inicia um 
processo de prospecção de novos clientes, precisa entender

o que fazer, mas PRINCIPALMENTE o que não fazer. 



Então eu vou te dar algumas dicas

de como iniciar a sua prospecção!
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XDEVE FAZER

NÃO DEVE FAZER

Vinicius Kolling

Nubank há 5h

Tranferência recebida
Você recebeu uma transferência de R$ 6.300,00 de 
Letícia Sabrina Lofaius ME 
mais 5 notificações

Nubank há 3h

Tranferência recebida
Você recebeu uma transferência de R$ 4.200,00 de 
Fernando José Mendes LTDA 
mais 5 notificações

Nubank há 1h

Tranferência recebida
Você recebeu uma transferência de R$ 8.500,00 de 
Luiz Otávio Magnanimus LTDA 
mais 5 notificações



Não seja um Teletubbies
Se você é do tipo Teletubbies, aquela pessoa que manda “BOM DIA”, 


ou “Oi, FULANO” ou mesmo “Olá, VINI” (no diminutivo para parecer mais 

íntimo), saiba que esta pessoa do outro lado o ignora. 



A comunicação, seja pelo WhatsApp ou Inbox, precisa ser assíncrona, o que 

quer dizer que você manda o seu recado e espera a resposta do outro lado 

quando ele puder responder (ou se for interessante o responder).


O envio de BOM DIA, por exemplo, mostra que você é do tipo ansioso


e que espera a resposta imediata de alguém para poder continuar, tipo:


Você quer ter certeza que a pessoa está lá do outro lado o respondendo.



Não faça isso se você não quer ser completamente ignorado.

Olá, Vini! 

Tudo bem?

Olá, Fulano! 

tudo!

ivinicius Kolling

BOM DIA, VINICIUS! 
Tudo bem?

Eu trabalho com 
com criação de 
landing pages para 
o mercado digital e 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ivinicius Kolling
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sEJA ÚTIL
Quando for começar a fazer prospecção, você precisa aprender a ser


ÚTIL para o prospect. 



Chegar chegando na pessoa é o mesmo que pedir para levar um BLOCK


ou ser completamente ignorado.



Troque o BOM DIA, VINI por: 
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BOM DIA, VINICIUS! Tudo 

bem?


Eu trabalho com gestão de 

tráfego e tenho visto seus 

anúncios. Tenho uma dica 

para te dar que pode ajudar 

nos resultados da sua 

campanha...
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Dê sua melhor dica, mostre que você sabe dar resultados


e seja desejado por quem você prospecta. 





iNTERAJA COM O PROSPECT
Erro comum: Você vê um perfil, acha que ele é um possível cliente


e chama no Direct dizendo:
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Eu tenho uma oportunidade 

pra te ajudar aqui. Crio 

páginas de vendas 

profissionais de ALTA 

CONVERSÃO e vi que você 

está precisando de uma 

página profissional. 


Você gostaria de vender 

mais? Faz sentido pra você?
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Antes disso, você não comenta nada nos Posts da pessoa, nunca reagiu


a um Stories, nunca elogiou alguma ação, nunca mostrou que realmente 

gosta do trabalho desta pessoa e aí CHEGA CHEGANDO e o que rola? 

BLOCK. 



Interação com o prospect é importante demais!


Faça isso por algum tempo, mesmo que o retorno com o se


prospect não aconteça nos primeiros contatos.





nunca mais diga

“fAZ SENTIDO PRA VOCÊ?”
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Quando alguém manda isso no final de uma explicação, eu já sei: 


Fez algum curso de prospecção e está seguindo script pronto.



Sim! Eu sei... você aí que usa vai dizer: Isso é uma técnica chamada 

MÚLTIPLOS SIM ou COMPROMETIMENTO COM AFIRMAÇÃO POSITIVA.



Então, todos já sabemos que na sequência vem uma oferta MIRABOLANTE, 

imperdível, com escassez e todos os gatilhos que vocês aprendem a fazer.


Clientes maiores não têm tempo a perder e já conhecem as suas táticas


de prospecção.



Então diga o seguinte depois que conseguiu um retorno positivo


do prospect:



O problema, caro amigo, é que usam isso DEMAIS!



....

Se você quiser que 
eu te explique 
melhor o que falei, 
podemos agendar 
uma call rápida de 
10min. Quando você 
pode?
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A pergunta: "Quando você pode?" 

vai gerar mais resultados de 

agendamentos e mostra que você 

também é uma pessoa prática, sem 

tempo a perder e que não fará seu 

prospect perder 10min com você.






Fazendo isso, e deixando de 
fazer algumas coisas que falei 
no e-book, sua prospecção 
vai melhorar. 



Acredite!

@viniciuskolling

Vinicius Kolling WP

Minhas redes:

Oferecido por:

https://www.instagram.com/viniciuskolling/
https://www.youtube.com/channel/UCAx03gQhIEgZHh3uYIeMEVA

