
A ferramenta de ouro para 
te ajudar a vender muito!

aula 02



A verdade é que nesse momento alguns empresários já ficaram pelo 
caminho. 

A gente sabe muito bem que nem todo mundo tem a persistência 
necessária para alcançar grandes objetivos. MAS VOCÊ É O LÍDER, 
e está aqui comigo para descobrir como bombar o seu negócio em 
vendas nesse ano de 2022.

Hoje eu quero te apresentar um resumo do nosso segundo encontro  
nessa jornada, onde eu vou te mostrar como Dobrar o Faturamento 
do seu Restaurante ou do seu Delivery em poucos meses.

FALA LÍDER!



TORNANDO SUAS VENDAS PODEROSAS

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR A AULA 01

Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero ter certeza 
que você já assistiu a primeira aula, e já colocou o desafio do PRODUTO ISCA 
em prática! 

Se nem sabe do que estou falando, clica na imagem abaixo, e assista a 
AULA 01 agora mesmo, ela é fundamental para os resultados deste 
treinamento, em seguida baixe o MATERIAL EXCLUSIVO com a estratégia 
logo abaixo da aula.

https://bit.ly/Assista-Aula-01


Mas vamos lá…

Com tudo que enfrentamos nos últimos dois anos o perfil do nosso 
público mudou bastante, algumas pesquisas nos ajudam a entender 
um pouco mais essa mudança para que tenhamos uma ação cada 
vez mais assertiva, veja só:

A FOOD CONSULTING, aponta que 39% das pessoas que responderam 
a sua pesquisa pedem muito mais delivery agora do que antes da 
pandemia.

Outra pesquisa realizada pela GALUNION mostrou que o público A e B 
quase 50% vão manter os gastos com delivery, mesmo com toda 
instabilidade de preço.

As coisas farão muito mais sentido se você seguir 
a minha linha de raciocínio desde o começo. 



Mas com isso, fica nítido uma mudança no consumo do nosso cliente, 
eles já não querem mais cozinhar em casa, preferem muito mais pedir
um delivery, ou ir até o seu restaurante.

E O QUE VIMOS COM A PANDEMIA, FOI QUE MAIS DE 
400 MIL BARES E RESTAURANTES FECHARAM AS PORTAS 
DE FORMA DEFINITIVA NO BRASIL.

E aí Líder, quem vai absorver toda essa 
demanda de clientes que surgiram nesse 
momento do mercado?

É muito fácil responder isso, aqueles que 
de fato vão estar preparados pra vender 
muito... 

É POR ISSO QUE ESTAMOS AQUI!



Na primeira aula nós vimos que para você vender qualquer coisa 
você precisa de 3 pilares:

Oferta

Pessoas

produtos Você tendo o produto, implementando 
a oferta,  e alcançando um número x de 
pessoas, poucas ou muitas, você já 
consegue realizar a sua venda, mas aqui 
eu quero te mostrar como realmente 
buscar grandes resultados e chegar ao 
TOPO, e agora que você já consegue 
vender, o que é preciso pra ter sucesso
em seu negócio?

Você precisa ALCANÇAR MUITO 
MAIS PESSOAS todos os dias, e 
de forma inteligente, líder!



“Ah Marani, mas eu já uso panfleto, 
anuncio em rádios, e mesmo assim 
não vejo resultado.” 

É claro que não líder! 
Essa forma convencional de anunciar o seu 
produto ou negócio não só te dá um prejuízo 
muito grande com o seu investimento, como 
também não te ajuda a ter o controle de 
quantas pessoas de fato você conseguiu 
alcançar com a sua ação.



A solução pra isso, sem dúvida é aprender a trabalhar com o 
MARKETING DIGITAL, o seu alcance será com toda certeza muito 
maior que qualquer meio convencional possa te proporcionar 
hoje em dia.

Veja só esse exemplo:

Um dos meus alunos, que já tem um trabalho muito consolidado, 
utiliza uma ferramenta incrível em seus negócios para alcançar o 
maior número de pessoas possível, ele investe em torno de 
R$ 5.376,56 em apenas uma campanha de marketing, e o seu 
retorno com esse investimento hoje é de R$ 203.509,08. Isso 
representa um retorno de 40x o valor investido.



É como se você tivesse investido cerca de R$ 1.370,00 em 
panfletos e tivesse um retorno de vendas de R$ 54.000,00 
com essa ação.

Seja sincero, com todos os seus cálculos aí, você imagina um 
retorno desse tamanho utilizando de ferramentas convencionais 
como panfleto, anúncios em rádios, ou em qualquer outro meio 
convencional?

Sabe que ferramenta é essa que meu aluno utiliza?

Eu converso com muitos donos de restaurantes todos os dias, 
e  quando eu pergunto sobre instagram, facebook, whatsapp, 
aplicativos, cardápio digital. Eu sempre falei a mesma coisa.

O TRÁFEGO PAGO



Ou o cara tem, mas  não sabe direito como usar essas ferramentas
para fazer um grande  número de vendas todos os dias, ou ele não 
tem e não usa essas  ferramentas. 

O tráfego pago é hoje a ferramenta mais moderna, mais poderosa 
pra isso, mas é preciso saber usá-lo, se você ainda não sabe como 
funciona, vou te explicar brevemente.

O Facebook disponibiliza uma ferramenta para que você possa criar 
as suas próprias ofertas, e mostra para um grande número de pessoas 
que você mesmo definiu.

As vendas são o pulmão da sua empresa! E utilizar ferramentas que  
potencializam suas vendas é item obrigatório para quem quer faturar  
milhares de reais todos os mês em seu negócio. 



É isso mesmo líder, você pode definir exatamente quem pode ver 
a sua oferta, e com isso, não corre o risco de jogar dinheiro fora.

Eu vou te mostrar aqui, exemplos de algumas campanhas que 
fazem muito sucesso, quando usadas da maneira correta, e você 
poderá aplicar a mesma estratégia no seu negócio HOJE MESMO!

Preste bastante atenção, a foto é muito importante, e a maneira 
de se comunicar com o seu cliente no texto também, veja só os 
exemplos abaixo:

Se eu tenho uma confeitaria, e quero mostrar o meu anúncio para 
mulheres que estejam em até 5km do meu negócio, que tenham 
entre 15 e 60 anos, e que talvez gostem de chocolate…

Por exemplo:



Terça feira é o dia mais gostoso da semana!

Somente hoje, você escolhe o 

seu Temaki favorito e leva 

outro inteiramente de GRAÇA! 

ANÚNCIO PARA CULINÁRIA JAPONESA

Quer pedir o seu agora? 
Clique na foto e chame a

gente pelo whatsapp

Temaki em dobro pra você!



Clique agora nessa foto, e veja no nosso
site, antes que a promoção acabe! 

Saudável não precisa ser chato e 
muito menos sem gosto!

Você pode ter as duas coisas agora! 
Comer uma comida deliciosa e saudável. 

Seu corpo vai agradecer.

Essa semana estamos com uma super
promoção no kit com 7 refeições. 

Você também adora comer 

Bem e Saudável?

Imperdível mesmo!

ANÚNCIO PARA MARMITA FIT



ANÚNCIO PARA MARMITex

Bateu aquela saudade da comida caseira, 
com sabor e tempero de verdade?

Parece comida de mãe!

#COMIDADEMÃE.

Então você precisa experimentar as nossas 
opções dessa semana. 

Para receber uma promoção exclusiva no 
primeiro pedido, clique na foto, fale com a 

gente pelo whatsapp e use o cupom

Você vai ter um desconto de 
15% no seu primeiro pedido! 



Hoje é um dia especial ! 
Todos os sabores gourmet estão em uma 

super promoção, apenas... 

HOJE É DIA DE 
ESFIHA GOURMET

R$4,99

ANÚNCIO PARA esfiha

Mas atenção, você precisa ser rápido! 
Essa promoção só vale até as 21hs de hoje.

Peça pelo menos uma de cada!
Ligue agora: 9867-9898



ANÚNCIO PARA HAMBURGUERIA 

O lançamento mais aguardado do ano aqui na sua 
hamburgueria favorita!

Picanha Artesanal e o Rib’s Burguer,  carne assada na churrasqueira, 
molho especial feito na casa e o pão que você já conhece!

ACABOU A ESPERA! ELES CHEGARAM...

Então, corre pra chegar primeiro!

Abrimos a casa às 17hs, e provavelmente se você
demorar, vai ficar na fila de espera!

TENHA O PRIVILÉGIO DE 
EXPERIMENTAR  ANTES DOS OUTROS.



ANÚNCIO PARA PIZZARIA 
SEXTA FEIRA É DIA DE MATAR A SAUDADE 

DA SUA REDONDA FAVORITA E HOJE 

TEM PROMOÇÃO!
VOCÊ ESCOLHE A SUA PIZZA FAVORITA, 

ASSADA NO FORNO A LENHA E O VINHO
SAI PELO PREÇO DE CUSTO!

ISSO MESMO! VOCÊ VAI PAGAR APENAS 
R$35,00 PELO CHILENO CONCHA Y TORO 

CARMENERE QUE VAI ACOMPANHAR A 
SUA PIZZA FAVORITA!

PIZZA OU VINHO? 
OS DOIS!

PEÇA AGORA PELO NOSSO APP  CLIQUE NA FOTO E USE O CUPOM... #PIZZAEVINHO



COMEÇAMOS AS 18HS, SEM PIMENTA E COM
CHOPP GELADINHO! ESPERAMOS VOCÊS. 

ESSA É PARA QUEM NÃO SUPORTA PIMENTA
TOOODO MUNDO ACHA QUE A COMIDA MEXICANA É CHEIA DE PIMENTA, 

MAS ISSO NÃO É VERDADE!

VOCÊ PODE SE DELICIAR COM 
OS NACHOS, COM OS BURRITOS 
E COM OS TACOS, E AINDA PODE
CHAMAR OS SEUS AMIGOS PARA 

TE AJUDAREM NESSA!

ANÚNCIO PARA CULINÁRIA MEXICANA

HOJE A PRIMEIRA RODADA DE 
CHOPP É POR NOSSA CONTA!



E SE VOCÊ TAMBÉM É APAIXONADO POR 
CORTES DE QUALIDADE, VOCÊ VAI ADORAR 
EXPERIMENTAR O CARRO CHEFE DA CASA:
PRIME RIB NO CHIMICHURRI.

E SE VOCÊ FICOU COM ÁGUA NA BOCA, 
VEM CORRENDO QUE OS 10 PRIMEIROS 

A DEGUSTAREM O PRIME RIB, VÃO 
GANHAR 3 CHOPPS.

CHOPP GRÁTIS
CHEGOU O DIA DE REABRIRMOS A NOSSA CASA!

ANÚNCIO PARA CHURRASCARIA



DIRETO DA FRANÇA PRA SUA MESA

ANÚNCIO PARA CREPES E PASTÉIS

VOCÊ NEM IMAGINA O QUE TEM DEBAIXO
DESSA MASSA FININHA E DELICIOSA!

O RECHEIO LEVE E DELICIOSO DESSE CREPE 
É DE ENCHER A BOCA D’ÁGUA!

VOCÊ NEM PRECISA IR ATÉ A FRANÇA PARA
SABOREAR UM CREPE FRANCÊS.

VOCÊ PODE VIAJAR NESSE SABOR AQUI
MESMO! E ATENÇÃO, OS 5 PRIMEIROS QUE
PEDIREM HOJE, VÃO GANHAR ESSE CREPE 
DE SOBREMESA.

LIGUE AGORA: 4563-3456



PURO E DELICIOSO!
ESSE É SEM DÚVIDA NENHUMA, O AÇAÍ MAIS PURO E MAIS GOSTOSO
QUE VOCÊ JÁ EXPERIMENTOU! ISSO PORQUE A GENTE NÃO ADICIONA 
XAROPE DE GUARANÁ, E ISSO DEIXA O AÇAÍ MUITO MAIS SAUDÁVEL 
PRA VOCÊ APROVEITAR!

APROVEITE A PROMOÇÃO, HOJE A ENTREGA 
É GRÁTIS PARA QUALQUER LUGAR DA CIDADE!

CLIQUE NA FOTO AGORA,
E PEÇA PELO WHATSAPP!

ANÚNCIO PARA açaí



Percebe como existem muito mais  fatores do que uma boa comida 
para ter um restaurante ou um delivery que vai fazer você  faturar alto? 

Ter uma boa comida e um bom atendimento era a receita do sucesso
de 20 anos atrás, panfletar, e utilizar outros meios de divulgação 
convencional também. Agora o segredo é saber vender, saber usar as
ferramentas certas e a tecnologia a seu favor. 

E é isso o que eu vou te  ensinar. 
Agora me diz, você quer alavancar os seus resultados e dobrar 
o seu faturamento em poucos meses? Sim ou não?

Se você respondeu sim… eu quero te ajudar a fazer isso! 



A forma que eu encontrei de fazer isso, foi produzindo essas aulas 
gratuitas e abrindo os seus olhos, é claro que com as informações 
e estratégias que estou te passando aqui nessas aulas, você já tem 
a condição de aumentar as suas vendas, mas existe uma forma de 
você conseguir resultados muito mais rápidos, de uma forma mais 
simples, e assim, você vai conseguir aplicar tudo em seu negócio,  
para melhorar a gestão, melhorar as contratações, melhorar as 
finanças, melhorar o Marketing, e principalmente as vendas.

Eu não consigo te passar tudo o que você precisa em apenas 3 aulas, 
mas tem um lugar, onde o meu foco é apenas esse, ensinar o passo a 
passo, cada estratégia que eu uso nos meus negócios, e nos negócios 
dos meus alunos, são mais de 400 horas de conteúdos com muita 
qualidade, e não é atoa que a nossa escola é a maior escola para donos 
de restaurantes do Brasil.



Nesse momento as inscrições estão fechadas. Mas se você for um 
dos muitos interessados ao final desse conteúdo gratuito em se 
aprofundar, aprender comigo e com toda a minha equipe de 
especialistas, você terá a oportunidade de se tornar o meu aluno 
no Portal Donos de Restaurantes. 

E você que está participando dessa Maratona terá uma CONDIÇÃO
ESPECIAL para entrar para o Portal. 

Se você está lendo este documento neste exato momento, depois de 
ter se empenhado desde a primeira aula, eu tenho certeza de que o 
seu compromisso com o seu crescimento é grande, e juntos, você, eu, 
todos os meus parceiros, e os quase 3 mil  empresários que temos 
como alunos do Portal, vamos em busca dos grandes resultados, vamos 
juntos rumo ao TOPO, descobrindo tudo o que você precisa para ter um 
negócio próspero e de muito sucesso.



Então na próxima e mais importante aula dessa MARATONA, eu vou 
abrir uma estratégia, que vai te ajudar a ganhar dinheiro de forma 
rápida, pra te ajudar inclusive a garantir o seu lugar no Portal Donos 
de Restaurantes, você só não vai entrar para o Portal se você for 
preguiçoso.

Nessa última aula eu vou te entregar uma estratégia pronta, inclusive 
um documento em PDF ensinando a aplicar o passo a passo de um 
desafio que vai te ajudar a ganhar o dinheiro para entrar para o Portal 
na abertura das vagas.

E não foi atoa que esperei até o final para entregar o OURO, eu 
precisava saber quem são de fato aqueles que estão empenhados 
e comprometidos em busca dos grandes resultados, de forma 
nenhuma eu não iria de forma nenhuma entregar um material 
tão valioso de mão beijada para qualquer um.



EU TE VEJO NA AULA MAIS 
IMPORTANTE DESSA MARATONA!

Então é isso Líder!
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