
Segundo Denis Luna, a base para melhorar 

a gestão do tempo está na atitude e 

comportamento do empresário. Falar que 

“falta tempo” nada mais é do que dizer, de 

maneira simples e isenta de culpa, que 

faltou planejamento. Diante disto, lhe 

apresento uma SUPER estratégia para 

combater este grande fenômeno. 



Configuração da sua página - Para o sucesso da 

sua fanpage, primeiramente você precisa ter 

uma página bem estruturada, com informações 

comerciais de contato e design de qualidade. 

Direcionar as suas ações da melhor maneira 

possível para o seu negócio e influenciar 

diretamente no desempenho, apresentação, 

interação da mesma para melhor atender seus 

clientes.  

ITENS ABORDADOS 



Automatizar o atendimento -  Se um cliente 

tem uma questão que requer agilidade, mas 

espera por muito tempo até ser atendido ou ter a 

solução para seu problema, certamente haverá 

insatisfação e, consequentemente, prejuízos com 

relação à imagem da empresa. Essa é uma das 

portas pelas quais os clientes vão para a 

CONCORRËNCIA  e levam consigo vários outros 

potenciais clientes.  

ITENS ABORDADOS 



Por outro lado, ao direcionar o atendimento de 

forma automática, você faz com que seus 

COLABORADORES se preocupem com o que 

realmente importa, fazendo com que o trabalho 

flua de forma mais tranquila e direcionada. 

ITENS ABORDADOS 



Programar  e direcionar suas postagens para o 

público certo - Sem conteúdo, sua página vai 

acabar perdendo engajamento e 

consequentemente ser fadado ao fracasso digital.  

O direcionamento para o público real, correto, 

evita que você GASTE DINHEIRO, e atinja 

realmente FUTUROS CLIENTES. 

ITENS ABORDADOS 



Rotulagem de possíveis clientes para futuras 
campanhas – Possibilidade de contato direto com 
cliente ou futuros clientes que manifestaram 
interesse em certa modalidade ou serviço. 

Vincule a sua conta do Instagram com a sua 
página – Mais visibilidade com menos esforço. 



Expor seus Serviços e modalidades na página 
inícial - Facilidade para que os visitantes 
descubram os serviços que você oferece em sua 
academia ao adicionar uma sessão específica para 
este fim. 

Customizar suas notificações - Estar sempre 
pronto para se comunicar com seus alunos e  
possíveis cliente, de maneira mais informal, sanando 
dúvidas não previstas na automatização. 



Avaliações visíveis na página -  São provas 

sociais sem nenhum custo, pesquisas indicam que 

poucas avaliações negativas em meio a muitas 

positivas aumentam a percepção de valor do cliente 

sobre o seu negócio, pois é mais real, cria empatia. 



Customizar as guias de sua página – Isto ajuda 
seus visitantes a encontrar as informações que 
eles procuram rapidamente. 

Publicar  os eventos de sua academia com a 
Página - Os eventos no Facebook são uma ótima 
forma de comunicar para seus seguidores 
quais acontecimentos vão acontecer em sua 
academia. Alem de poder criar segmentações 
baseadas em quem se envolveu com 
determinado evento de sua página.  



AUTOMATIZAÇÃO NO ATENDIMENTO - 
Gerar um atendimento automático com as 
principais dúvidas do cliente, ao qual 
reduziremos custos, aumentaremos a 
produtividade, promoveremos uma visão 
integrada da sua academia, modernizaremos o 
processo, agilizaremos os procedimento, 
aumentaremos a disponibilidade de novo 
atendimento, reduziremos a reincidência de 
problemas, promoveremos a qualidade e o 
acompanhamento em tempo real na ajuda no 
pós atendimento. 



PROGRAMAÇÃO DE POSTAGENS E CRIAÇÃO 

DE PÚBLICO ALVO - Alem de fazermos sua 

programação de postagens no mês, criaremos 

públicos personalizados, com pessoas que têm 

mais probabilidade de interesse no que você tem 

a apresentar. Evitando que você GASTE 

DINHEIRO, e atinja realmente FUTUROS 

CLIENTES. 


