
O QUE FALAR 
SOBRE O 
CURSO QUE 
EU VOU 
PROMOVER 
COMO 
AFILIADO?
Método simples, 
que eu util izo 
para ter ideias de 
conteúdo 
estratégico.

Por: Tatiane Faria



I N T R O D U Ç Ã O
Olá, seja bem vindo(a)! É um prazer te receber aqui e poder compartilhar 
com você um pouquinho da minha experiência com esse mercado de 
afiliados.
 
Como estou há mais de 2 anos atuante, eu já divulguei vários cursos e 
ferramentas e sempre que pego um produto novo para trabalhar eu faço 
todo o processo que vou repassar para você aqui.
 
Como eu já tive essa dúvida inúmeras vezes e também sofria para ter 
ideias de conteúdo ou ficava horas pensando sem saber como começar eu 
resolvi criar um método que facilitasse o meu dia a dia e eu pudesse parar 
de quebrar a cabeça a toa.
 
Foi ai que eu criei um método simples e que tem funcionado muito bem 
para mim. E se você seguir a risca te garanto que vai funcionar para você.
 
Vamos ao método e obrigada por estar aqui!
 
Tatiane Faria
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VAM O S  C O M E ÇAR !
Para facilitar o entendimento eu vou dividir o conteúdo em duas partes: 
uma para o afiliado que está divulgando um curso, produto ou ferramenta 
que ele comprou e utiliza. E uma para o afiliado que não comprou, mas 
quer divulgá-lo.
 
Para quem comprou e já teve contato com o conteúdo do curso, produto ou 
ferramenta
 
1º Passo: Pegue papel e caneta
 
Em um lado da folha anote a seguinte pergunta: 
 
Porque EU comprei o curso/produto/ferramenta?
 
Não pule essa etapa, você vai se surpreender com o que vai descobrir. 
 
Mas não dê uma resposta superficial. 
 
Se obrigue a escrever nos mínimos detalhes porque comprou e o que 
esperava ao comprar.
 
Normalmente os mesmos motivos que fizeram você comprar tal produto é o 
que levará outras pessoas comprarem também. Pense nisso!
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C O N T I N UAN D O . . .
Do outro lado da folha você vai responder a seguinte pergunta:
 
Como esse curso/produto/ferramenta me ajudou?
 
Seja sincero em suas respostas e também invista tempo em colocar 
respostas elaboradas. 
 
Sabe porque? 
 
Agora eu vou te contar um segredo!
 
Às pessoas não compram um produto/curso/ferramenta! 
 
Elas compram soluções. 
Elas compram transformação!
 
E se você ficar oferecendo um produto para elas dificilmente vai conseguir 
a atenção delas. 
 
Agora se você mostrar para elas os benefícios, as dores que serão 
resolvidas provavelmente você conseguirá a atenção delas.
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C O N T I N UAN D O . . .
Vou deixar o link de um vídeo da Polishop para exemplificar o que eu 
quero dizer. 
 
https://youtu.be/ffsKqQIUCMk
 
Reparem no vídeo que primeiro eles falam de algumas possíveis dores, 
depois eles apresentam a solução (no caso o produto) e depois eles 
mostram todos os benefícios. 
 
É o famoso vender sem vender!
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C O N T I N UAN D O . . .
Para quem NÃO comprou curso, produto ou ferramenta
 
O processo é muito parecido. Você vai apenas mudar um pouco o formato 
da pergunta ficando da seguinte forma:
 
1.Porque EU compraria o curso/produto/ferramenta?
2. Quais as dores esse produto promete resolver? Ou quais os benefícios o 
produto oferece?
 
Para responder estas perguntas com exatidão você precisará estudar o 
curso ou caso não tenha comprado, terá que pelo menos estudar toda a 
carta de vendas e divulgação do mesmo.
 
Outra dica é estar atenta aos depoimentos de quem já teve contato e 
prestar a atenção na ou nas transformações que aquele produto 
proporcionou para aquela pessoa.
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C O N T I N UAN D O . . .
Bem, agora que eu tenho tudo isso na mão que tipo de conteúdo eu preciso 
criar ou como criar esse conteúdo?
 
Suponhamos que você tenha comprado o meu curso, o Pinterest Pro e você 
comprou porque você tem um blog e não ganha dinheiro com ele, recebe 
pouquíssimas visitas e como a promessa do curso é conquistar tráfego 
orgânico através do Pinterest você achou interessante. 
 
Neste exemplo podemos identificar algumas dores como “não ganhar 
dinheiro com o blog” ou “poucas visitas” e a promessa do curso é te ensinar 
como gerar MUITO tráfego de forma orgânica e consequentemente 
monetizar o seu blog, certo?
 
Seguindo esse exemplo e pensando na minha audiência e no público que 
eu quero atingir eu produziria os seguintes conteúdos:
 
- O que é Pinterest, como funciona e como ele pode ajudar quem tem um 
blog.
 
[Entenda que aqui eu estou preparando minha audiência para receber a oferta]
 
- ou, como é possível ganhar dinheiro com blog, ou quais as formas de 
monetizar um blog.
 
[Aqui eu estou dando uma informação que vai interessar minha audiência que 
tem blog. Eles podem querer ter certeza que estão aproveitando todas as 
oportunidades]
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C O N T I N UAN D O . . .
- O que é tráfego orgânico? O que é melhor: tráfego orgânico ou tráfego 
pago?
 
[Como não é um termo não muito comum também estou preparando minha 
audiência e ainda mostrando as vantagens de cada tipo de tráfego]
 
- Quais as vantagens de receber visitas todos os dias?
 
[Aqui eu quero mostrar para minha audiência tudo o que ela pode conquistar 
se receber muitas visitas em seu site ou blog diariamente.]
 
Confesso que só de estar em contato com esse pequeno exemplo eu 
consigo ter muitas ideias. É esse exato caminho que eu uso para criar meus 
conteúdos.
 
Além disso, há dois pontos fundamentais que você deve considerar na hora 
de pensar nos conteúdos que irá produzir.
 
Quais as objeções as pessoas têm ao comprar? Medos, inseguranças e etc.
E, quais as principais dúvidas.
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C O N C L U S Ã O . . .
Todas essas informações te deixarão preparados para produzir conteúdos 
em vídeo, artigos e posts para as redes sociais.
 
Talvez como é a primeira vez que está tendo contato com esse tipo 
reflexão possa te parecer complicado, complexo ou demorado. Mas se 
praticar, logo tira esse método de letra.
 
Para mim já é natural e, uma vez feito serve como material de consulta por 
muito tempo. 
 
E assim eu finalizo esse material, te mostrando na íntegra o método que eu 
uso para criar meus conteúdos seja em vídeos, artigos ou posts para o 
Pinterest e Instagram.
 
Tem funcionado muito bem e me ajuda a me conectar com minha 
audiência de forma natural e simples.
 
Espero de verdade que esse material te ajude muito!
 
Abraços,
 
Tatiane Faria
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