
Script 1x1 - Protocolo Seca Tudo

Está com dificuldades nas suas negociações 1x1? Bora pro nosso script! Você
pode usar no whatsapp, direct, messenger e onde mais quiser…

Lembrando que esse é um produto feito para mulheres acima dos 35, 40 anos,
então a copy será baseada, mais ou menos, nesse público alvo.

- Olááá, tudo bem com você (nome)?
- (Saudação básica) Bom dia/ tarde/ noite
- Meu nome é (seu nome) e eu sou representante comercial da equipe do

Protocolo Seca Tudo.
- Antes de te falar sobre nosso programa, você me permite fazer algumas

perguntinhas rápidas?
- Ótimo, vamos começar… Qual seu objetivo hoje em relação a perda de

peso?
- Poxa, que legal! Parece que estou me vendo em você… Vou te ajudar ainda

hoje na jornada para cumprir esse objetivo.
- E qual sua maior dificuldade pra alcançá-lo? Ansiedade, exercícios, aquele

docinho…?
- Certo… Todos os dia eu falo com mulheres como você. Mas eu vou te

ajudar, assim como já fiz com várias outras amigas!
- E sim, usamos "amigas" e não "clientes" porque sabemos o quanto é

importante ter alguém te apoiando nesse processo!!
- Vamos continuar! Nesse momento eu preciso da sua total atenção porque

vou te explicar como funciona nosso produto…
- PROTOCOLO SECA TUDO é um programa de reeducação alimentar. Nem

utilizamos o nome dieta porque de fato não é!
- Isso porque você pode fazer o seu próprio planejamento, do seu jeito.
- São mais de 500 receitas fit (e low carb), 30 chás detox pra você regular seu

organismo, e ainda tem o guia de exercícios em casa…
- Veja só alguns resultados que o pessoal tem conseguido alcançar: (mostrar

provas sociais)
- Gostou do programa?
- Que ótimo, quero dizer que já estamos te esperando em nosso time…
- E olha, (nome), eu acho que você está no seu dia de sorte. Estamos na

Semana do Emagrecimento e por isso novas amigas podem entrar para o
programa com uma condição especial.



- Antes, você pagaria 97,00 para entrar no programa, mas com essa oferta
única você investe apenas 19,90!

- Vou te mandar o link aqui e você já me diz seu nome completo, idade, e
whatsapp para te colocar na minha lista de amigas vip, que nada mais é, do
que um grupo onde várias mulheres se ajudam na rotina do dia a dia!

- (manda o link)
- Assim que você confirmar a compra, me manda um print aqui que já te

coloco no grupo!
- Lembrando que aceitamos PIX, boleto e cartão de crédito!

FAQ PROTOCOLO SECA TUDO

1. AS RECEITAS SÃO SEGURAS?
Sim, pois foram preparadas por especialistas em nutrição, que nos ajudaram a
formular todo o programa. TODAS as receitas estão perfeitamente balanceadas
com todos os ingredientes necessários.

2. EM QUANTO TEMPO TEREI RESULTADOS?
Isso vai depender muito do quanto você vai seguir o programa. O programa possui
receitas para todas as refeições, se você seguir direitinho, seus resultados serão
muito maiores e mais rápidos.

3. TENHO DIABETES, POSSO SEGUIR AS RECEITAS?
Sim, nossas receitas tem baixíssimos ou nenhum índice de açúcar.

4. TENHO HIPOTIREOIDISMO, POSSO SEGUIR O PROGRAMA?
Com certeza! As receitas vão causar o mesmo efeito e te ajudar a perder peso de
forma saudável, mesmo que você tenha um metabolismo mais lento.

5. A COMPRA É SEGURA?
Sim, usamos a Hotmart como plataforma de pagamento e entrega do programa.
Eles são simplesmente os maiores da América Latina!

6. TEM GARANTIA?
Claro! Se em 7 dias você não gostar de qualquer coisa no material, é só me mandar
uma mensagem e eu encaminho seu reembolso.


