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SEQUÊNCIA DE E-MAILS 
 
================================ CONFIRMAÇÃO =============================== 
 
EMAIL 0 – IMEDIATAMENTE 
SSUNTO: Pegue Seu Ebook     
 
Olá, muito obrigado por se interessar pelo e-book [aqui o nome do e-book...].  
 
Logo abaixo você pode baixar sua cópia que eu lhe prometi, mas pra isso eu preciso que confirme que 
realmente solicitou o download. 
 
Pra ter esta certeza e manter a qualidade do meu trabalho e a integridade das informações, peço que 
clique em [Download Agora] para confirmar. 
 

-> Download Agora 
 
PS. Se não solicitou o download pode ignorar esta mensagem. 
 
Att, Mesaque M. | criarblogwp.com 
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==============================RELACIONAMENTO=============================== 

 
EMAIL 1 – ENVIAR IMEDIATAMENTE 
ASSUNTO: Uma História Embaraçosa... 
 
Olá, estou de volta... 
 
Gostou do E-book?  
 
Bom, nele eu expresso realmente o que tem acontecido na internet hoje em dia em relação a criação de 
blogs... 
 
Mas, eu tenho certeza que você não vai cometer nenhum dos erros que mostrei lá, pois sabe do perigo 
que eles são. 
 
Eu sempre gostei de blogs, hoje tenho alguns que são excelentes e de muito sucesso, devido a muito 
persistência e muito erros também, isso mesmo, eu errei MUITO... 
 
No começo criei um blog que foi um verdadeiro desastre, só me arrancou dinheiro, tempo e muito suor, 
mas, nada de lucro ou sucesso. 
 
Mas eu venci porque não desisti e também porque procurei encontrar informações corretas. 
 
Eu errei bastante e realmente quero te ajudar a não errar, por isso fique sempre atento aos e-mails que 
mando, porque são dicas valiosíssimas. 
 
Logo abaixo vou deixar meus contatos pra você ficar mais próximo de mim, porque certamente poderá 
contar comigo. 
 
Blog: 
Canal Youtube: 
Fanpage: 
 
 
PS. Se por acaso não baixou ainda o ebook [aqui no nome do ebook...] basta acessar aqui e fazer o 
download. 
 

-> Download Do Ebook 
 
Então vou ficando por aqui e tenho certeza que vamos nos dar muito bem, pois agora você tem um 
novo amigo pra contar. 
 
Att, Mesaque M. | criarblogwp.com 
 
PPS. Se por acaso você quer parar de receber meus e-mails basta clicar em Remover, abaixo! 
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EMAIL 2 – 2 DIAS APÓS INSCRIÇÃO 
ASSUNTO: Os fundamentos de um blog de sucesso 
 
Oi, tudo bem? 
 
No e-mail passado eu falei um pouco sobre o desastre que foi meu primeiro blog e também do sucesso 
de outros... 
 
Hoje quero compartilhar com você um conteúdo de extremo valor onde quero lhe ensinar sobre os 
fundamentos de um blog de sucesso. 
 
Vou dar 4 dicas que podem mudar ou mesmo fazer você ter um blog imbatível 
 
Tenho certeza que vai gostar pois foi feito com muita dedicação e tem ajudado muitas pessoas. 
 
Para acessar o [vídeo] acesse abaixo e depois me diga o que achou, ok? 
 

-> [Aqui o título do conteúdo...] 
 
PS. Fique sempre atento a sua caixa de entrada para receber meus e-mails com dicas quentinhas que 
vão lhe ajudar a ter um blog perfeito.  
 
Att, Mesaque M. | criarblogwp.com 
 
PPS. Se por acaso você quer parar de receber meus e-mails basta clicar em Remover, abaixo! 
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EMAIL 3 – 4 DIAS APÓS INSCRIÇÃO 
ASSUNTO: Como Fazer SEO Para Seu Blog Wordpress 
 
Opa, estou muito contente pois você ainda está comigo e tenho certeza que não vai se arrepender. 
 
Eu tenho uma outra dica que está simplesmente incrível. 
 
Neste vídeo que gravei vou lhe ensinar sobre SEO que nada mais é do que a forma que usamos e 
implementamos nos blogs para que ele tenha mais acessos, sim toneladas de acessos. 
 
Este conteúdo realmente está épico e vai te ajudar muito. 
 

-> [Aqui o título do conteúdo...] 
 
PS. No próximo e-mail eu vou lhe enviar uma dica que pode mudar o design do seu site 
permanentemente. Então fique atento para não perder!  
 
Att, Mesaque M. | criarblogwp.com 
 
PPS. Se por acaso você quer parar de receber meus e-mails basta clicar em Remover, abaixo! 
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==================================== VENDAS  ================================= 
 
EMAIL 1 – 5 DIAS APÓS INSCRIÇÃO 
ASSUNTO: Enfim, chegou o dia... 
 
Olá, tudo bem? 
 
No e-mail passado eu lhe prometi uma dica que ia mudar de uma vez por todas o design do seu blog e 
agora vou cumprir 
 
Porque o design é muito importante e deve ter a devida atenção. 
 
Quando um visitante entra no seu site e tem um choque com um design muito ruim ou encontra uma 
bagunça total, ele simplesmente sai, então você perde e o pior ele NUNCA mais volta. 
 
Veja o vídeo abaixo onde eu dou a dica que tanto me ajudou no meu blog Wordpress. 
 

-> [Aqui o título do conteúdo com link de afiliado... ] 
 
PS. Espero que goste e que seja de grande valia, pois depois desta dica meu blog foi transformado da 
água pro vinho. 
 
Forte abraço. 
 
Att, Mesaque M. | criarblogwp.com 
 
PPS. Se por acaso você quer parar de receber meus e-mails basta clicar em Remover, abaixo! 
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EMAIL 2 – 6 DIAS APÓS INSCRIÇÃO 
ASSUNTO: E Aí Está Esperando o Que? 
 
Olá, tudo bem? 
 
No e-mail passado eu falei sobre uma dica incrível que me ajudou com o design do meu blog. 
 
Não se trata de um simples curso ele na verdade pode fazer muito mais que uma simples aparência ele 
pode sanar vários problemas, que foram pra mim uma dificuldade muito grande no começo. 
 
Como: 
 
Além do tema completo do blog; 
Criar páginas de captura; 
Criar páginas de download; 
Criar páginas de vendas; 
Criar páginas de conteúdo privado; 
Página inicial diferenciada; 
Pagina de webnários; 
Páginas de lançamentos; 
Liberdade para criar qualquer tipo de página. 
 

-> [Aqui o título do conteúdo com link de afiliado... ] 
 
Isso é só um pouco do que se aprende lá, você também vai desfrutar de um template atual e muito fácil 
de ser produzido mesmo sem saber: 
 
Nada de programação; 
100% livre de gastos adicionais com ferramentas; 
E muitos mais... 
 
Um dos fatores que mais conta para que um template seja aceito é o fato de ser otimizado para SEO e 
também para dispositivos móveis o que não é um problema. Podemos fazer tudo isso facilmente. 
 
Você vai receber: 
 
Login e senha para área de membros; 
Vídeos em alta definição; 
100% online; 
Tem suporte; 
Atualizações constantes. 
 
E o melhor são 4 super bônus 
 
1 – Ebook os 10 erros de iniciante do marketing digital 
2 – Ebook SEO para vídeos 
3 – Ebook 8 erros cometidos em vídeos; 
4 – Curso de otimizações e segurança do seu site. 
 
Só estes bônus já valem o preço do curso! 
 
Então acesse abaixo e veja todas as vantagens que você terá ao adquirir o curso wp tema expert. 
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-> [Aqui o título do conteúdo com link de afiliado... ] 
 
Forte abraço. 
 
Att, Mesaque M. | criarblogwp.com 
 
PPS. Se por acaso você quer parar de receber meus e-mails basta clicar em Remover, abaixo! 
 
 
 
EMAIL 3 – 7 DIAS APÓS INSCRIÇÃO 
ASSUNTO: Ainda não? Está perdendo tempo... 
 
Se você ainda não adquiriu o curso wp tema expert é porque não entendeu o quanto ele pode ser 
fundamental para seu blog. 
 
Como ele você pode fazer o que outros plug-ins e ferramentas fariam, só que teria que pagar pelo 
menos uns 270 reais. 
 
Percebeu o quanto está em conta, além de criar um tema que custaria sozinho mais de R$127,00. 
 
Se ainda somar com os bônus e com as infinitas possibilidades que o curso proporcionar ele poderia 
custar facilmente R$497,00, mas está longe disso! 
 
Não sei quanto a você mas eu quando tive esta oportunidade não pensei duas vezes e já adquiri. 
 

-> [Aqui o título do conteúdo com link de afiliado... ] 
 
Eu não sei até quando este curso ficará no ar por este preço, então sugiro que aja rapidamente e 
aproveite esta incrível oportunidade. 
 
Esta será sua última chance de adquirir o curso por mim! 
 
Forte abraço. 
 
Att, Mesaque M. | criarblogwp.com 
 
PPS. Se por acaso você quer parar de receber meus e-mails basta clicar em Remover, abaixo! 
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