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Email 1

Assunto: Super Poder para [RESULTADO DESEJADO]?

Olá FULANO,

Estou te escrevendo porque você esteve na página do [NOME DO PRODUTO] ainda 
pouco.

E se você está buscando [PRINCIPAL BENEFÍCIO / RESULTADO DESEJADO]…

... então este email será a mensagem mais importante que você vão receber hoje.

Você lembra da super visão do Super Homem?

Esse super poder permite que o homem de aço possa enxergar no escuro, através 
de paredes e etc. 

Ou seja, enxergar o que as pessoas normais não conseguem.

Já imaginou se você tivesse acesso a uma “super visão” e isso permitisse a você a 
[CONQUISTAR UM RESULTADO QUE ELE NUNCA ALCANÇOU]?

Com esta super visão, finalmente estaria ao seu alcance:

[BENEFÍCIO 1]
[BENEFÍCIO 2]
[BENEFÍCIO 3]
[BENEFÍCIO 4]

Bom, não estou te propondo contratar o Super Homem para [SER O SEU PERSO-
NAL/SEU TREINADOR/PROFESSOR ETC]…

... mas existe uma opção bem mais fácil (e REAL) e rápida para você [TER O RESUL-
TADO DESEJADO]…

É o [NOME DO PRODUTO], o nosso [CURSO/EBOOK etc] que [PROMESSA DE RE-
SULTADO DO SEU PRODUTO].
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Mas qual é a mágica? 

Não tem mágica. Tem [tecnologia/método, etc].

[explicar numa frase a lógica de funcionamento do produto].

Isso parece interessante para você, FULANO?

Se sim, clique no link agora mesmo e garanta já uma cópia do seu [EBOOK/CURSO 
etc] [NOME DO PRODUTO]:

ACESSE AGORA - CLIQUE AQUI

Um grande abraço,

FULANO / Equipe XYZ
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Email 2

Assunto: FULANO,  veja o que as pessoas estão perguntando...

FULANO, 

recebi algumas perguntas a respeito do [PRODUTO] e eu gostaria de compartilhar 
contigo, pois podem ser as suas também. 

Vamos a elas:

Pergunta 1
Como funciona o [PRODUTO]? 
 
[resposta]

Pergunta 2
Funciona para [CITAR UM NICHO ou TIPO DE PESSOA]?

[resposta]

Pergunta 3
É preciso ter [CITE UMA HABILIDADE/CONHECIMENTO ou ETC] para ter resultado 
com o [PRODUTO] ?

FULANO, veja o que você ganha com o [PRODUTO]:

[+] BENEFICIO 1

[+] BENEFICIO 2

[+] BENEFICIO 3

[+] BENEFICIO 4

[+] E muito mais!
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Parece bom para você?

Na última vez que eu te escrevi, você havia visitado meu site para comprar o [PRO-
DUTO].

Mas ainda não vi a confirmação da sua [COMPRA/INSCRIÇÃO] aqui no meu siste-
ma.

Você realmente quer deixar passar essa oportunidade de ter o [PROGRAMA/CUR-
SO/EBOOK] que [INSIRA O RESULTADO DESEJADO]?

Se quiser aproveitar essa oportunidade, então clique no link abaixo AGORA para 
garantir o seu [acesso/copia/download]:

[INSIRA AQUI A SUA PROMESSA] - CLIQUE AQUI 

Tenho uma proposta exclusiva e de tempo limitado para você.

Estou aguardando, FULANO.

Grande abraço!

Equipe XYZ
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Email 3

Assunto: Quem já está usando o [PRODUTO]…

FULANO,

nas últimas semanas, várias pessoas já compraram o [NOME DO PRODUTO] e já 
estão aproveitando da “super visão” que ele proporciona.

[INSIRA DEPOIMENTO 1]

[INSIRA DEPOIMENTO 2]

[INSIRA DEPOIMENTO 3]

[INSIRA DEPOIMENTO 4]

[INSIRA DEPOIMENTO 5]

Todas essas pessoas (entre outras), já fazem parte do nosso time de super [ES-
PORTISTAS/MEDITADORES/INVESTIDORES/ETC].

Ainda temos espaço para você. Mas não por muito tempo, pois o tempo para pegar 
a nossa oferta especial está se esgotando.

Se você tem interesse em conhecer a oferta que tenho pra você, então clique no link 
abaixo e aproveite antes que saia do ar:

LINK

Um grande abraço,

Equipe XYZ



7

Email 4

Assunto: FULANO, ainda não está seguro sobre o [PODUTO]? Leia isso

Olá FULANO,

Você já teve o famoso “Remorso do Comprador”?

Há pouco tempo, eu estive em Foz do Iguaçu com meu irmão.

Aproveitamos e demos uma passada na Ciudad del Este (Paraguai).

Quando estávamos indo embora, fomos abordados por um vendedor de rua, ven-
dendo um cartão de memória da Sandisk de 64GB por R$ 30.

Que ótimo preço!

Como tudo no Paraguai é barato, e o cara não devia pagar impostos e coisa do 
tipo, imaginei que pudesse ser um bom negócio comprar e colocar o cartão em mi-
nha filmadora. 

Comprei.

Meu irmão também comprou.

Ao chegar em casa, qual foi a nossa surpresa? Fomos enganados!

Descobrimos que a embalagem estava adulterada e o cartão também!

Ou seja, compramos um cartão da Sandisk de 64GB que na verdade era um
cartão de 2Gb da Kingston!

Você não imagina o remorso que bateu por ter feito aquela compra com
aquele... paraguaio safado!

Você já sentiu isso? Não é horrível?

No entanto, o ponto aqui é:
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Quando você compra [PRODUTO], você nunca irá se lamentar.

Isso porque, se você não ficar completamente satisfeito com o [PRODUTO],
você poderá solicitar o cancelamento em até X dias e imediatamente devolveremos 
o seu dinheiro.

Sem fidelidade.

Sem culpa.

Sem perguntas.

Preto no branco.

Isso parece bom pra você?

E se você tem qualquer questão referente ao produto, basta me escrever no What-
sApp (+33752851600 ) ou clicar em “responder” este e-mail.

Agora se você já está pronto para [INSIRA O RESULTADO DESEJADO], então cli-
que AGORA MESMO no link abaixo:

LINK

Tenha um excelente dia, FULANO.

Um grande abraço,

Equipe XYZ
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Email 5

Assunto: Última chamada

FULANO,

nos últimos dias eu te trouxe várias informações sobre o [PRODUTO] e como ele 
[CITE DESEJO DE RESULTADO] através do [SEU METODO].

Hoje nós estamos retirando a oferta da mesa pra você.

Se você ainda tem algum interesse em conhecer como o [PRODUTO] pode te ajudar 
a [ALCANÇAR O OBJETIVO DESEJADO], então essa é a nossa última chamada 
pra você: 
 
LINK

Ao final do dia, ela não estará mais disponível.

Caso você venha a se interessar no futuro, terá acesso a oferta comum, com o pre-
ço normal e sem os benefícios especiais que incluí em sua oferta. 

Ainda dá tempo de garantir a oferta atual, se você for rápido.

Basta clicar no link abaixo AGORA:

LINK 2

… para finalmente [CITE A SUA PROMESSA]

Um grande abraço,

Equipe XY


