
Citeforma - Centro de Formação Profissional

Criar um negócio de Infoprodutos

20 € (Sócios: 10 €)
OBS : Totalmente assíncrono (Moodle) 

Desempregados têm desconto igual a sócios SITESE (ver Regime Inscrição em ações de aperfeiçoamento profissional) 

Formação online. 

Data:  01-06-2023 - 30-06-2023

Finalidade do Curso

O mercado da infoprodução está em franca expansão. No entanto, criar e lançar um infoproduto é mais complexo do
que se pensa. Há uma metodologia e várias etapas que têm de ser cumpridas e que não são conhecidas pela maioria
das pessoas, desde a criação do infoproduto, a criação dos conteúdos, os funis de conversão, o lançamento, entre
outras etapas. Nesta ação de formação irá aprender a criar e lançar um infoproduto do zero e começar a vender na
internet com sucesso.

A quem se destina o curso

Empreendedores Infoprodutores Co-produtores digitais Todas as pessoas que tenham interesse ou queiram lançar um
inforproduto

Programa

1 Criar um negócio de Infoprodutos
1.2 O que é um infoproduto
1.3 Principais tipos de infoproduto
1.4 Como criar um infoproduto
1.4.1 Conheça o seu público
1.4.2 Qual é o público que quer atingir
1.4.3 Quais são as principais dificuldades, necessidades e desejos deste público
1.5 Defina a solução
1.5.1 Qual é o seu nicho
1.5.2 Qual é a sua proposta única de valor
1.5.3 Qual é a sua missão
1.6 Criar uma Oferta Irresistivel: Underpromise e Overdelivery
1.6.1 Promessa
1.6.2 Ementa do produto
1.6.3 Bónus
1.6.4 Preço
1.6.5 Condições de pagamento
1.6.6 Garantia(s)
1.6.7 Plataformas para infoprodutos
1.7 Aquecer a audiência - preparar o terreno para a venda
1.7.1 Onde e como fazer conteúdos (Landing page, Redes sociais, E-mail marketing, Ads)
1.7.2 Os 5 níveis de consciência dos consumidores na jornada de compra



Saiba mais em www.citeforma.pt

1.7.3 Funis de geração de leads, de evento online e de vendas
1.8 Lançamentos
1.8.1 Tipos de lançamentos
1.8.2 Fases de um lançamento
1.9 Venda
1.9.1 Bónus, Garantia, Quebra de objeções e gatilhos mentais (escassez)
1.10 Entrega da transformação
1.11 Preparar o negócio para escalar


