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ESTRUTURA DE ALTA CONVERSÃO:

PÁGINA DE VENDAS
Essa foi a estrutura que melhor funcionou em diversos produtos digitais
que tiveram como um dos objetivos a V
 ENDA DIRETA!
Além dos meus próprios projetos com clientes, eu revisei e analisei as
páginas de vendas da maioria dos produtos perpétuos que estão com
150 Graus no Hotmart e 100bars na Monetizze para ver o que tinham em
comum e o resultado foi a lista abaixo.
Essa é a típica estrutura completa para uma página de venda de alta
conversão.
Iremos analisar essa página por etapas para um entendimentos melhor!

A ESTRUTURA SIMPLIFICADA
Essa estrutura é para aqueles produtos que possuem pouca autoridade
ainda no mercado e não possuem tantos itens como da estrutura
completa.
Mesmo sem todos os itens a conversão ainda é muito alta sendo bem
estruturada e escrita!

1. SUPER PROMESSA Headline com a super promessa / PUV do seu produto.
2. VÍDEO (SE POSSUIR)Vídeo de vendas.
3. PRIMEIRO CTA SEM PREÇO (BOTÃO DE COMPRA) Botão de vendas com sim, eu quero [TRANSFORMAÇÃO].

4. PROVA SOCIAL (SE POSSUIR) Imagens. / Vídeos. /Depoimentos. /Transformação. /
O que as pessoas falam de você.
5. MÓDULOS DO CURSO Descritivo dos módulos do curto. - Nome do módulo. - Descrição do
módulo mostrando a transformação daquele módulo.
6. ANCORAGEM DE PREÇO Investimento em Treinamentos. - Quanto custou para você ter esse
conhecimento. - Quanto custa o caminho comum para resolver o
problema (Academia/Personal). - DE R$ 597,00 por R$ 297,00 (só hoje).

7. SEGUNDO CTA (BOTÃO DE COMPRA) Valor De/Por. - Mesmo botão de compra acima. - Compra Segura.

8. GARANTIA Enfatizar a garantia. - Você tem 30 dias para testar o produto.
9. BÔNUS ESTRATÉGICOS (SE POSSUIR) Complementares. - Quebrar Objeções. - Dor Futura.
10. DÚVIDAS FREQUENTES Por que todo aluno ama o curso. - Quebrar Objeções. - Pergunta sobre
bônus de dor futura. - Benefícios.
11. Dados da empresa Termos de Uso. - Política de privacidade. - CNPJ. - Endereço. - Fone e
e-mail de contato. - Disclaimer

A ESTRUTURA COMPLETA
Essa estrutura é para aqueles produtos que possuem pouca autoridade
ainda no mercado e não possuem tantos itens como da estrutura
completa.
Mesmo sem todos os itens a conversão ainda é muito alta sendo bem
estruturada e escrita!,
1. SUPER PROMESSA Headline com a super promessa / PUV do seu produto.
2. VÍDEO Vídeo de vendas.
3. PRIMEIRO CTA SEM PREÇO (BOTÃO DE COMPRA) Botão de vendas com sim, eu quero [TRANSFORMAÇÃO].
4. PROVA SOCIAL Imagens. / Vídeos. /Depoimentos. /Transformação. /
O que as pessoas falam de você.
5. AUTORIDADE Publicação na mídia. - Resultados. - O que a mídia está falando sobre o
assunto.
6. MÓDULOS DO CURSO Descritivo dos módulos do curto. - Nome do módulo. - Descrição do
módulo mostrando a transformação daquele módulo.
7. ANCORAGEM DE PREÇO Investimento em Treinamentos. - Quanto custou para você ter esse
conhecimento. - Quanto custa o caminho comum para resolver o
problema (Academia/Personal). - DE R$ 597,00 por R$ 297,00 (só hoje).

8. URGÊNCIA Vagas limitadas. - Contador. - Forçar a tomada de decisão para não
perder o valor promocional.
9. SEGUNDO CTA (BOTÃO DE COMPRA) Valor De/Por. - Mesmo botão de compra acima. - Compra Segura.
10. GARANTIA Enfatizar a garantia. - Você tem 30 dias para testar o produto.
11. BÔNUS ESTRATÉGICOS Complementares. - Quebrar Objeções. - Dor Futura.
12. DÚVIDAS FREQUENTES Por que todo aluno ama o curso. - Quebrar Objeções. - Pergunta sobre
bônus de dor futura. - Benefícios.
13. BENEFÍCIOS - Colocar em tópicos com ícones. - Palavra chave com o
benefício. - Descrição do benefício.
14. Quem Geralmente compra Descrever os avatares e situações. - Imagem título e texto. - 3 a 6 está
bom.
15. Terceiro CTA (Botão de Compra) - Preço De/Por. - Mesmo botão de
Compra acima. - Compra segura.
16. Dados da empresa Termos de Uso. - Política de privacidade. - CNPJ. - Endereço. - Fone e
e-mail de contato. - Disclaimer

E é isso pessoal, essas são as duas estruturas que eu sempre utilizo após
avaliar todo o material do cliente!
Após feito isso a estrutura passa a ser montada no Wodpress +
Elementor respeitando para o site ficar rápido e focado no objetivo de
conversão do produto!
Se não existe bônus, CRIE APÓS LANÇAMENTO!
Se não existe depoimentos, PEÇA APÓS RESULTADOS!
Se não utiliza urgência, APLIQUE LOGO EM SEGUIDA!
Tudo vai se renovando até chegar no momento que a pagina estara o
mais próximo da estrutura completa de alta conversão e seu produto
estará vendendo no automático!
E lembre-se: FOQUE EM PESSOAS NÃO EM DINHEIRO, RESOLVA
PROBLEMAS E DORES NÃO SOMENTE UM "MÉTODO".
O melhor exemplo que posso dar é o meu curso…
Eu não ensino as pessoas a desenvolverem Landing Pages e Páginas de
Vendas!
Eu ensino elas a ganharem de 3 a 5 mil por mês fazendo a função com a
minha mentoria e modelos.
O desenvolvimento é só o meio termo, as pessoas se importam com
SEUS PROBLEMAS e como você PODE SOLUCIONAR ELES!

