
E-BOOK 
BLACK FRIDAY 2021
Estratégias imperdíveis para você 
vender ainda mais seu conteúdo.



Black Friday: um atalho 
para o sucesso de vendas
 
A temporada de vendas mais importante do ano está logo ali, 
dias 25 e 26 de novembro. E você, está preparado?

"O DOBRO DA METADE DO PREÇO! É SÓ POR HOJE!"

Na certa você já se deparou com aquelas "promoções" de Black 
Friday que são praticamente um artifício para vender aquele produto 
pelo mesmo preço de antes, fazendo parecer que é um grande 
desconto. E é claro que assim que você percebeu isso, aquela loja 
perdeu toda a credibilidade, não é mesmo? 

Com este manual, você vai descobrir como criar um produto 
especialmente para a Black Friday de uma forma segura e eficaz. 
De quebra, vai saber quanto cobrar pelos seus conteúdos e ainda conferir 
dicas para fidelizar novos clientes e gerenciá-los de forma automática.

Vamos decolar juntos!

Lastlink 



5 motivos para 
Você apostar 
na Black Friday 
em 2021.
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Um mercado que só cresce
Que a Black Friday é um sucesso desde que chegou ao Brasil, 
ninguém duvida. Mas nos últimos dois anos o formato de 
promoção "estourou" no universo das compras online. 
E a pandemia teve um papel importantíssimo nisso! 
Como mais pessoas ficaram em casa por mais tempo, 
elas recorreram à internet para adquirir cursos, produtos 
e conteúdos qualificados.  
De acordo com a consultoria Ebit | Nielsen, especializada em 
análises do mercado varejista, os dois dias da Black Friday 2020 
(26 e 27 de novembro) fecharam com: vendas totais de R$4,02 
bilhões no e-commerce - um aumento de 25,1% em relação ao 
ano passado. 

MOTIVO 1

25,1%  4,02 BI
de reais com vendas

totais no e-commerce
de aumento em relação

ao ano passado.



Fidelizar novos clientes
O produto que você vai oferecer deve deixar um gostinho 
de quero mais em seus clientes, fazendo com que ele 
continue a assinar conteúdos mesmo após a Black Friday. 

Aproveite para oferecer um aperitivo 
bacana para seus assinantes! 

MOTIVO 2

Testar formatos e ofertas diferentes
Você sempre trabalhou com assinaturas mas quer testar 
um tipo de produto diferente, como um desafio, uma 
monitoria ou aulas únicas? 

A Black Friday é uma ótima oportunidade de verificar se 
esses novos formatos terão  aderência com o público. 

MOTIVO 3



Conquistar outros públicos
Se você está acostumado a trabalhar com um perfil de 
público-alvo, que tal bolar uma promo que beneficie 
um nicho que ainda não explorou? 

Se trabalha com o universo fitness, por exemplo, pode 
pensar em um pacote de exercícios para gestantes. 

A criatividade é o limite!

MOTIVO 4

MOTIVO 5

Vender mais em menos tempo
É real! O senso de urgência trazido pela Black Friday com as 
"promoções por tempo limitado" e as "oportunidades únicas" 
faz com que muitas pessoas, que não estavam sequer 
pensando em comprar algo, passem a buscar vantagens 
nessa temporada. No marketing chamamos isso 
de "gatilhos mentais" e é aí que a gente entra pra
te mostrar como surfar nessa onda perfeita.
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Criando
um novo

infoproduto



Antes de mais nada, é importante saber 
um pouco mais sobre o que você, criador, 
tem a oferecer a seus assinantes. 

Infoprodutos são produtos digitais que 
podem ser vendidos ou disponibilizados 
gratuitamente na internet. 

Eles podem ser oferecidos 
em diversos formatos:
• E-books
• Cursos online
• Sites / redes sociais para membros
• Videoaulas
• Audiobooks
• Podcasts
• Kits (por exemplo, Kit com presets 
do Lightroom, software de edição de imagens)



Então antes de mais nada é importante você 
ter em mente duas coisas ao lançar o seu 
infoproduto: o formato que ele terá e para 
qual nicho ele será direcionado. 

Vale destacar que nem sempre será preciso criar 
um conteúdo do zero para esta Black Friday. 
Você pode, por exemplo, selecionar um curso 
que já sabe que tem aderência com sua base de 
seguidores e fazer uma versão mais compacta, por 
um valor promocional, para que mais (e novas!) 
pessoas conheçam o que você faz. 

Após decidir o formato e o nicho que deseja atuar, 
você precisa cumprir duas etapas para conseguir 
criar o seu infoproduto:



Definir o micro-problema
a ser resolvido
Nessa etapa é preciso identificar na 
sua audiência ou no nicho que deseja 
atuar quais são as dores ou os sonhos 
que eles não conseguem alcançar ou 
solucionar sozinhos.

Quais obstáculos atrapalham seus 
seguidores a alcançar aquilo que 
querem ou precisam?

Um exemplo de obstáculo oculto, 
que são os problemas que você vai 
ajudar a resolver:

ETAPA 1

No mercado fitness, as pessoas que 
buscam o abdômen perfeito não 
percebem obstáculos como 
"necessidade de regularidade nos 
treinos" ou "conciliar uma dieta 
equilibrada". 

Esses são micro-problemas que você 
pode desenvolver metodologias para 
resolver e que são diferentes de 
simplesmente ensinar treinos para o 
abdômen - que sozinhos não resolvem 
a vontade ou necessidade da pessoa.



Definir as soluções para
esses micro-problemas

Agora que você já listou micro-problemas 
que impedem o seu cliente de alcançar o 
que ele deseja ou tem necessidade, já 
sabe quais são essas soluções que precisa 
entregar como produto final.

Acontece que as pessoas se sentem mais 
motivadas a "comprar um desejo" do que 
comprar uma solução-final. Por isso, nessa 
próxima etapa você precisa "empacotar" a 
sua solução em um desejo, para que as 
pessoas queiram comprar seu produto. 
Um exercício para deixar essa definição 
mais clara: 

ETAPA 2



Qual o destino final do seu assinante? Onde ele 
vai chegar, ou o que ele vai se tornar, depois de 
consumir o seu produto?

A resposta para essa pergunta define o que a gente 
chama no marketing de "promessa". Esse é o 
desejo do seu assinante e deve ser isso que você 
vai prometer para ele.

Como você pode ajudá-lo a resolver os 
micro-problemas que impedem ele de chegar 
nesse destino da pergunta anterior? A resposta 
para essa pergunta define o seu método, o seu 
passo-a-passo para alcançar o que ele deseja.

Agora você já sabe a dor ou necessidade 
do seu cliente em potencial  (que talvez nem 
ele saiba ainda, já que foca apenas nos desejos) 
e sabe como comunicar e como resolver esses 
micro-problemas.
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Quanto cobrar
pelo seu conteúdo?



Existem exercícios simples para você definir quanto 
e como deve cobrar pelo seu produto, vamos dividir esse 
processo de construção do seu preço em duas etapas simples.

Mas, antes eu quero que pense em uma 
pergunta: Quais são os preços praticados 
por quem já vende o que você vai vender?

Em geral, as pessoas associam preços de produtos e serviços 
a coisas que elas já conhecem. Isso ajuda nosso cérebro a ter 
um parâmetro para saber se algo está caro ou barato.

Sabendo disso, faça uma análise dos seus 5 principais 
concorrentes, qual a média de preço que eles cobram, 
e quais as diferenças entre eles?

Note que, na maioria das vezes, são esses pequenos 
diferenciais  entre produtos que justificam um preço 
maior ou menor. Isso acontece por causa daquilo que 
falamos sobre o seu cliente precisar de pontos de 
referência para avaliar se um preço está bom ou não.



Agora que entendeu o conceito, 
vamos para a prática? 
Separamos dois exercícios simples para você treinar!

Qual o diferencial do meu produto em relação aos meus 5 
principais concorrentes? O que eu entrego no meu produto que 
apenas eu possuo? O quanto esses diferenciais são importantes 
para o meu cliente alcançar aquilo que ele deseja?

Qual seria o custo (de tempo, de dinheiro, de energia) 
se o meu seguidor fosse fazer sozinho isso que 
estou propondo como diferencial?

EXERCÍCIO 1

EXERCÍCIO 2



Ao responder essas 
perguntas você vai 
começar a ter uma noção 
do quanto o seu produto 
é importante para o seu 
seguidor.

Você pode (e deve) fazer uma pesquisa com a sua 
audiência ou clientes atuais para saber qual o valor 
do produto seria considerado barato demais, qual 
valor seria considerado justo, e qual valor seria 
considerado caro demais.

Faça uma comunicação constante dos seus 
diferenciais em relação aos outros profissionais, 
métodos e produtos, para que os seus clientes 
percebam que sua solução "não tem comparação" 
em relação às outras.

Dicas extras!



A oferta é a 
alma do negócio
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Crie cupons de desconto: como estamos falando 
de uma temporada com um tempo de duração, ao 
criar cupons especiais para o seu infoproduto você 
tem como controlar o prazo de duração e mensurar 
quantas pessoas irão comprar a partir deles.

Parcelamento sem juros: o seu produto pode ter 
uma oferta por tempo limitado, mas o valor é elevado 
para ser pago à vista? Encontre uma plataforma 
que permita ao seu assinante parcelar sem juros 
adicionais. A frase "sem juros" é super atraente!

Ofereça descontos para pagamentos à vista: com a 
chegada do pix, os pagamentos à vista se tornaram 
instantâneos. Caso o seu cliente não queira parcelar 
(mesmo que seja sem juros), ofereça um desconto 
caso ele decida pagar o valor integral via pix. 

Crie ofertas exclusivas: Se o seu ticket médio - 
o valor médio dos seus infoprodutos, é alto, 
você pode deixar o valor  mais atrativo e vender 
com desconto só na Black Friday.

Aqui estão algumas estratégias que você 
pode adotar nesta Black Friday:

Estamos falando de uma 
época que nasceu para as 
promoções. Então na hora 
de oferecer o seu infoproduto, 
quanto mais  facilidade de 
pagamento e descontos você 
oferecer, melhor! 



Crie uma campanha de marketing de 
recomendação ou afiliados, assim a pessoa que 
indicar mais membros ganha um brinde especial 
ou descontos em outros produtos. 

Use cupons de desconto com data limitada. 

Limite as vagas da sua comunidade. Crie gatilhos 
mentais com frases de urgência como "últimas 
vagas" ou "promoção por tempo limitado!". 

Crie bônus exclusivos e super atraentes 
para os primeiros clientes/assinantes.

Outras dicas bacanas: 
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Como lançar seu
produto em 3 etapas



A gente sabe que construir 
um lançamento do zero não 
é nada simples. São tantas 
coisas para se preocupar que 
acabamos esquecendo de 
uma coisa ou outra!

Para te ajudar a se organizar e preparar o seu 
lançamento na sequência correta em que as coisas 
devem acontecer, você pode seguir estas 3 etapas:



Preparativos
A missão aqui é evitar as surpresinhas no momento mais 
importante do lançamento, que é a hora de vender. Nessa etapa 
você precisa listar, do ponto de vista da sua audiência e do seu 
futuro cliente, todos os momentos que ele interage com você de 
alguma forma, e identificar onde essa interação vai acontecer e o 
que você precisa preparar para esse momento.

Páginas e link de venda do seu produto;
E-mails e outras mensagens que você 
vai divulgar durante o lançamento;
Plataforma de pagamentos;
Comunidade ou área de membros;

Lembre-se: Quanto mais criterioso(a) você for 
nessa fase de listar os itens que precisa preparar, 
mais fácil vai ser a execução do seu lançamento.

1ª ETAPA



Audiência e conteúdo
Não existe lançamento sem público.
E para garantir que as pessoas estarão mais 
"propensas a comprar de você" quando for a hora 
certa, nada funciona melhor do que aquecer essa 
audiência com prévias do seu conteúdo.

A mágica está em deixar as pessoas experimentarem 
um pouquinho daquilo que elas vão receber depois 
de compararem o seu produto

E ao mesmo tempo que você produz e entrega 
conteúdo gratuito para aumentar a consciência da sua 
audiência atual sobre o seu produto, você também 
pode aumentar o número de pessoas participando do 
seu lançamento através de estratégias de tráfego pago 
para convidar as pessoas para aquele seu evento ou 
live de lançamento.

Na hora de criar e publicar esse conteúdo, a sua 
missão é convencer as pessoas de que elas devem 
seguir um caminho que você está indicando. Esse 
"caminho" pode ser, por exemplo, começar a fazer 
treinos aeróbicos em casa, ou praticar 30 minutos de 
meditação, ou trocar o óleo do carro com uma 
periodicidade definida por você. O importante é que 
para defender a sua tese de porquê eles deveriam 
fazer o que você quer que eles façam, você precisa 
"se responder" essas 3 perguntas, como se fosse o 
seu avatar perguntando para você:

O que eu ganho se eu fizer isso?

O que eu perco ou deixo de 
ganhar se eu não fizer isso?

Como isso é diferente das outras opções 
que já existem no mercado?

2ª ETAPA

1

2

3



Hora de vender
Agora que você já preparou as ferramentas e 
o ambiente do lançamento, e já trouxe 
pessoas interessadas no seu assunto para 
ouvir o que você tem a dizer, chegou a hora 
de persuadir essas pessoas sobre a 
oportunidade que eles estão recebendo de 
comprar o seu produto.

Nesse momento, existem algumas dicas para 
transformar o seu diálogo ou apresentação 
em algo atrativo e confiável para a sua 
audiência (futuros clientes).

Olha essas dicas:

3ª ETAPA Pessoas se conectam com pessoas, então contar 
a história de como você ou alguém cursou essa 
mesma jornada que você está sugerindo para o 
seu avatar ajuda eles a se identificarem com os 
obstáculos que você controu.

E claro, você vai mostrar como você identificou
e resolveu esses obstáculos. Isso se chama 
"quebra de objeções".

Quanto menos provas de que o seu produto 
funciona ou é espetacular você possuir, mais 
você deve ser claro sobre a segurança que as 
pessoas possuem de experimentar ele. 
Lembre-se de falar com clareza sobre a garantia 
do seu produto.

As pessoas são acostumadas a procrastinar, 
então se você quer que elas tomem a decisão de 
comprar ou assinar o seu produto rapidamente, 
você precisa criar elementos de urgência ou de 
escassez para elas.
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Transforme seus
seguidores em

clientes fiéis



A gente vai te contar porque a maioria dos 
criadores de conteúdo não sabe aproveitar todo 
o potencial da Black Friday e como você pode se 
aproveitar dessa estratégia.

Você já percebeu quantas ofertas de desconto 
recebe de um monte de coisas que não precisa 
ou não deseja?

Pois é, provavelmente isso é a abordagem de um 
empreendedor ou criador que está tentando 
desesperadamente vender mais barato para 
qualquer pessoa. Mas não é assim que funciona 
a consciência do comprador.

Você compra um liquidificador em promoção 
porque sabe para o que ele serve ou está 
precisando de um. Ou compra um móvel para 
sua casa na promoção porque provavelmente já 
cogitou ou estavam “namorando” ele antes.



Mas quando falamos de comunidades ou outros 
infoprodutos, as pessoas não cogitaram comprar antes 
de receber aquele anúncio ou post com a promoção.

E aqui está o segredo: É mais fácil se beneficiar da Black 
Friday vendendo um segundo produto, com uma super 
oferta, para quem já comprou algo de você.

Na prática isso significa que as pessoas que já compraram 
de você antes estão mais propensas a comprar de novo 
com o estímulo da Black Friday, porque elas já conhecem 
o que você faz e o que vende.

É por isso que toda Black Friday você vai correndo olhar 
sempre os mesmos sites que já saia vigiando o ano inteiro.



Beneficie os seus clientes atuais 

Eles estão mais dispostos a gastar 
dinheiro com você do que as pessoas 
que estão sendo inundadas com 
várias outras ofertas. Esse segundo 
grupo de pessoas vai precisar 
analisar muitos fatores antes de 
gastar dinheiro, já que são muitas 
ofertas diferentes.  E se ele ainda não 
comprou nada de você 
provavelmente o seu produto não vai 
ser uma das coisas mais priorizadas.

Então enumeramos aqui mais 3 dicas para 
você vender mais nessa Black Friday.

Sua oferta irresistível não precisa
ser sobre preço mais baixo

Pense também nos atributos que a 
sua oferta pode ter para que ela 
seja impossível de ser ignorada. 
Bônus especiais, acesso exclusivo 
a alguma área de membros ou 
participação VIP em algum evento 
ou mentoria que eles gostariam de 
fazer junto com você.

Prepare o terreno para muitas 
pessoas interessadas

Mas lembre-se que elas estão 
comprando outras coisas ao 
mesmo tempo com tantas 
promoções ao redor. Ajude seus 
clientes em potencial oferecendo 
formas de pagamento variadas
para assinar a sua comunidade 
ou comprar o seu infoproduto.
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Preparado?
Automatize
suas vendas

com a Lastlink



Ao longo deste e-book falamos sobre diversas 
formas de atrair seus assinantes nesta Black 
Friday: cupons, parcelamentos, pagamentos à 
vista, criação de conteúdos limitados… E se te 
contássemos que todos esses recursos podem 
ser encontrados em apenas uma plataforma? 

Sim, com a Lastlink você 
pode monetizar assinaturas 
do seu Instagram privado, 
grupo de Telegram ou 
WhatsApp, e fazer a venda 
de conteúdos por lá.  



Automatizar o fluxo de entradas e saídas 
das assinaturas, e, por exemplo, excluir 
membros que ficarem inadimplentes;

Criar assinaturas mensais, 
trimestrais ou anuais;

Apresentar o status de cada pagamento 
para você acompanhar compras 
concluídas, pendentes ou em andamento;

Oferecer diversas formas de pagamento 
aos seus assinantes (pix, boleto, cartão de 
crédito e parcelamento sem juros);

Lançar um produto especialmente para a 
Black Friday com descontos exclusivos.

Nós automatizamos toda 
gestão e monitoramento 
de assinantes para você 
poder se dedicar ao que 
sabe fazer melhor: criar 
conteúdos incríveis. 
Com a Lastlink, você pode:



Lastlink Feed: 
mais um canal 
para você faturar

Cansado de brigar com os algoritmos das redes sociais? 
Como garantir que todos os seus seguidores vão 
visualizar seus conteúdos? Pensando nisso a Lastlink 
acaba de lançar uma solução própria: Lastlink Feed. 

Trata-se de uma área de membros exclusiva para 
infoprodutores publicarem fotos, vídeos ou qualquer 
outro material, sem brigar com algoritmos. Dá para 
pensar em infoprodutos mais qualificados 
e com total liberdade criativa, sem se preocupar 
com a performance da entrega das redes sociais.

E sabe o melhor de tudo? 

Cadastrar-se na Lastlink não custa nada: cobramos 
apenas uma pequena taxa para cada venda realizada! 



Ficou interessado?
Entre em contato com a gente!

(QUERO SABER MAIS!)

/lastlink.oficial/lastlink.oficial /lastlink-oficial

https://www.facebook.com/lastlink.oficial/
https://br.linkedin.com/company/lastlink-oficial
https://www.instagram.com/lastlink.oficial/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531971513563&text=Ol%C3%A1!%20Baixei%20o%20e%20book%20da%20Lastlink%20e%20quero%20saber%20como%20vender%20mais%20na%20Black%20Friday



