
SEQUÊNCIA DE E-MAILS PARA QUEM VISITOU A SALES PAGE MAS NÃO
COMPROU

EMAIL 1 - 30 MINUTOS DEPOIS NÃO EFETUAR A COMPRA

Titulo e-mail: %FIRSTNAME%, grata pela tua compra!

Olá %FIRSTNAME%,

Este é o assunto do email que te teria enviado se tivesses realizado a compra do
bilhete para evento de 3 dias “Desbloqueia a tua Abundância... Agora!”

E de verdade, desejava que tivesse sido assim.

Foi porque fizemos algo de errado?

Se assim foi, lamento :(

Sei que chegaste à página e colocaste o teu nome e o e-mail.

Mas algo aconteceu que te impediu de realizar a compra e suponho que foi alguma
destas 3 coisas:

#1: Tinhas pressa ou surgiu algum imprevisto.

#2: De repente destes conta que já não queres ter uma mentalidade de abundância
como as mais de 1.000 pessoas que já participaram no evento.

3#: Sentiste que 29€ para participar no evento era demasiado.

Independentemente do motivo…
O importante é que tens uma nova oportunidade para adquirir o bilhete para o
evento 3 dias “Desbloqueia a tua Abundância... Agora!”

[IMAGEM EVENTO]

Recordo-te que ao comprares o bilhete tens uma entrada extra para que possas
trazer acompanhante.

Para que possas partilhar com alguém esta experiência transformadora.

Clica aqui para voltar à página e garantires o teu lugar neste evento

https://escola.andreiaviana.com/carrinho-compra-v3


Lembra-te que não só te ensino o método que me ajudou a faturar mais de um
milhão de euros no ano passado...

Como também tu te poderás alinhar com a tua missão de alma e descobrir como
ter os mesmos resultados com as práticas que encontrarás no evento.

Quando encontres esse alinhamento na 5ª dimensão, a tua abundância irá
desbloquear-se, tal como me aconteceu a mim…

… e tudo isto por 29€ (e a garantia de 100% reembolso se não sentires que
recebeste 10X mais do valor pago logo no primeiro dia do evento)

[BOTÃO] Adquire o teu Bilhete Agora [BOTÃO]

Abraço imenso,

Andreia

P.S.: Se tens alguma pergunta, clica aqui em baixo e irá abrir uma conversa via
WhatsApp com alguém da minha equipa.

Desde aí iremos ajudar-te pessoalmente a resolver todas as dúvidas e desafios
que tenhas.

[BOTÃO] Envia uma mensagem por Whatsapp [BOTÃO]



EMAIL 2 - 2 HORAS DEPOIS NÃO EFETUAR A COMPRA

Titulo e-mail: Bilhete não entregue [Resposta Requerida]

Olá %FIRSTNAME%,

Lamento mas não fui capaz de enviar o teu bilhete para o evento de 3 dias
“Desbloqueia a tua Abundância Agora!”|

Não porque não quisesse.

Mas porque a informação que recebi é que ainda não terminaste a tua compra.

Tem algo a ver connosco?

Existe alguma coisa no evento que não gostes?

Olha, imagino que ainda deves estar a pensar…

E por isso quero que tenhas algo extra...

Vou oferecer-te um dos bónus adiantado antes de que compres o evento…

Aqui tens o bónus "Meditação de Conexão à Abundância"

Onde te vou mostrar…

“Como aumentar a tua vibração até à 5ª dimensão (em 30 minutos ou
menos...)"

E não é só isso, na meditação vais aprender a conectar-te com a energia da terra
e a energia do cosmos para fazer descer a abundância de 5ª dimensão à
dimensão onde estás agora.

Vais ter acesso a um dos meus segredos para poderes manifestar toda a
abundância que desejas tanto no teu negócio como na vida pessoal (por
exemplo, com este método eu consegui atrair o amor da minha vida e
engravidar - só quando me alinhei de verdade é que consegui manifestar a tão
desejada gravidez - após 1 ano de tentativas).

https://escola.andreiaviana.com/carrinho-compra-v3
https://escola.andreiaviana.com/meditacao-conexao-a-abundancia


Estou a dar-te esta Meditação de 30 minutos GRÁTIS, com a única condição de
que adquiras o bilhete para o evento quando termines de fazer a meditação…

Combinado? ;)

Pois entra e reserva o teu lugar antes que fiques sem ele

Abraço imenso,

Andreia

https://escola.andreiaviana.com/carrinho-compra-v3


EMAIL 3 - 1 DIA DEPOIS NÃO EFETUAR A COMPRA

Titulo e-mail: %FIRSTNAME%, gratidão.

Olá %FIRSTNAME%,

Primeiro queria agradecer-te por teres mostrado interesse no evento 3 dias
“Desbloqueia a tua Abundância... Agora!”

Não levo estes temas à ligeira.
E penso que tu também não.

Eu acredito que tu és uma pessoa que está a desejar dar uma mudança radical
à tua vida.

Eu era igual a ti!!

Era uma mulher desejosa de viver a vida dos meus sonhos.

Queria alcançar o máximo do meu potencial e ter abundância e liberdade
financeira para poder fazê-lo sem limitações.

E acredito que é o que tu também queres.

Por isso…

Admiro-me que não tenhas realizado a compra até ao final.

E por isso te estou a escrever.

Não queria que perdesses a oportunidade de conseguires o acesso ao evento
quando ainda tenho alguns lugares disponíveis.

Tenho um número limitado de lugares para o evento.

E tu podes conseguir o teu antes que terminem.

https://escola.andreiaviana.com/carrinho-compra-v3
https://escola.andreiaviana.com/carrinho-compra-v3


E lembra-te que com o teu bilhete inclui os seguintes bónus:

● Bónus 1: 1 Entrada Normal para Acompanhante para os 3 dias de
Evento

● Bónus 2: Encontra o teu Companheiro de Alma através da 5ª
Dimensão!

● Bónus 3: Traz o teu companheiro para a 5ª dimensão sem ter de
convencê-lo!

● Bónus 4: Potencia a tua FERTILIDADE na 5ª Dimensão
● Bónus 5: Manifestação de Projetos Laborais e Empresariais
● Bónus 6: Gestão de Tempo de 5ª Dimensão - ganha mais 4h / dia!

E tudo por 29€ (com garantia de reembolso no 1º dia do evento se não sentires
que recebes 10X mais o valor do evento logo no 1º dia!)

Clica aqui e reservar o teu lugar enquanto ainda há lugares disponíveis

Não te vais arrepender :)

Abraço imenso,

Andreia

P.S: Tens alguma dúvida?

Nós ajudamos-te a resolvê-la...

Clica no botão abaixo e irá abrir uma conversa via WhatsApp com alguém da
minha equipa.

Desde aí iremos ajudar-te pessoalmente a resolver todas as dúvidas ou desafios
que tenhas.

[BOTÃO] Envia uma mensagem por Whatsapp [BOTÃO]

https://escola.andreiaviana.com/carrinho-compra-v3
https://escola.andreiaviana.com/carrinho-compra-v3


EMAIL 3 - 2 DIAS DEPOIS NÃO EFETUAR A COMPRA

Titulo e-mail: Estão a terminar os lugares para o evento! Acreditas? Que emoção!

Olá %FIRSTNAME%,

Antes de mais nada queria dizer-te que estou muita emocionada por ter tantos
participantes para o evento de 3 dias, Desbloqueia a tua Abundância... Agora!

Estou há vários dias a trabalhar intensamente para que toda a gente consiga o seu
lugar no evento.

Mas vi que não finalizaste a tua compra.

Por isso é que te escrevo agora mesmo.

Não queria que perdesses a oportunidade de participar no evento.

Mas já temos poucos lugares...

A oferta é limitada e estás quase no limite de ficar de fora.

[IMAGEM EVENTO]

NÃO PERCAS A OPORTUNIDADE de poder levar todos estes bónus!!

● Bónus: 1 Entrada Normal para Acompanhante para os 3 dias de Evento
● Bónus 2: Encontra o teu Companheiro de Alma através da 5ª

Dimensão!
● Bónus 3: Traz o teu companheiro para a 5ª dimensão sem ter de

convencê-lo!
● Bónus 4: Potencia a tua FERTILIDADE na 5ª Dimensão
● Bónus 5: Manifestação de Projetos Laborais e Empresariais
● Bónus 6: Gestão de Tempo de 5ª Dimensão - ganha mais 4h / dia!

Clica aqui e reserva já o teu lugar enquanto é possível!

Não te vais arrepender ;)

Abraço imenso,

https://escola.andreiaviana.com/carrinho-compra-v3
https://escola.andreiaviana.com/carrinho-compra-v3
https://escola.andreiaviana.com/carrinho-compra-v3


Andreia

P.S.: Se tens alguma pergunta, clica no botão abaixo e irá abrir uma conversa via
WhatsApp com alguém da minha equipa.

Desde aí iremos ajudar-te pessoalmente a resolver todas as dúvidas e desafios
que encontres.

[BOTÃO] Envia uma mensagem por Whatsapp [BOTÃO]



EMAIL 3 - 3 DIAS DEPOIS NÃO EFETUAR A COMPRA

Titulo e-mail: Não percas isto…

Olá %FIRSTNAME%,

Vais perder a oportunidade de participar no evento 3 dias “Desbloqueia a tua
Abundância Agora!”, mais os 6 bónus completamente GRÁTIS?!

Esta promoção tão louca é para celebrar a Primavera em Abundância...

Mas está quase a ESGOTAR-SE.

[IMAGEM EVENTO]

Assim que não percas a oportunidade!

E lembra-te que não só terás acesso aos 3 dias dias do evento (que por certo,
pode ser uma das experiências MAIS impactante da tua vida)...

... senão que também levarás totalmente GRÁTIS, estes bónus extra:

● Entrada Extra para acompanhante (traz quem fizer sentido!)
● Encontra o teu Companheiro de Alma através da 5ª Dimensão!

(Workshop + Meditação)
● Traz o teu companheiro para a 5ª dimensão sem ter de convencê-lo!

(Ativação de Casal)
● Potencia a tua FERTILIDADE na 5ª Dimensão (Meditação)
● Manifestação de Projetos Laborais e Empresariais (Meditação)
● Gestão de Tempo de 5ª Dimensão - ganha mais 4h / dia (Meditação)

Recorda, isto tudo por 29€ (e com a possibilidade de pedires reembolso no 1º dia
do evento e ainda assim ficares com acesso aos últimos 5 bónus!)

[BOTÃO] Compra já o teu bilhete + 6 bónus grátis [BOTÃO]
Abraço imenso,

Andreia

P.S.: Se tens alguma dúvida de última hora que queiras esclarecer?

Não fiques com ele, fala connosco diretamente para que te ajudemos a resolver.

https://escola.andreiaviana.com/carrinho-compra-v3
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Clica aqui a baixo e irá abrir uma conversa via WhatsApp com alguém da minha
equipa.

Desde aí iremos ajudar-te pessoalmente a resolver todas as dúvidas ou desafios
que tenhas.

[BOTÃO] Envia uma mensagem por Whatsapp [BOTÃO]


