
DESCOPERĂ FORMULA PRIN CARE
POȚI CONSTRUI RAPID 

UN BUSINESS PROFITABIL 
și un brand personal puternic

fără să muncești ca un nebun

Paul Melinte & Cristian Ciuberea



Stai până la finalul acestui webinar 
și deschid Facebook Ads ca să îți arăt

 
 funnelul prin care am făcut

 
 o lansare cu un profit de
 +56.000 de lei (+11.500 euro)

 



Nu-ți irosi
timpul!
Stăm împreună 60 de minute.

Fă-le să merite!

Te rog închide toate ferestrele și

stai pe calculator sau laptop.



Cine sunt Paul și Cristian?

Co-fondatori Tikaboo
 

+150.000 de vânzări
generate împreună



Am făcut o grămadă de lucruri 
CORECT și de impact



Am făcut o grămadă de lucruri greșit 
sau care nu au dat rezultatele așteptate



DUPĂ +5 ANI DE DIGITAL MARKETING AM AFLAT CĂ... 
 

poți avea un impact mai mare
și Poți face mai mulți bani

 
Muncind ”mai cu cap”



Secretul #1 

Trebuie să faci mult mai puține lucruri decât
crezi pentru a avea succes.



Toate ajută, dar nu le poți face
pe toate bine!

Vânzare 1 la 1, 
Live-uri, Poze,
Video, Articole,
Story...

Facebook,
Instagram, Tik Tok,
YouTube...

Și nici nu ai nevoie!



Rezultate organice pe story Facebook și Insta. 
Merită? 



ai nevoie să faci un singur lucru bine, 
Dar să fie predictibil și scalabil!



așa cum probabil bănuiești, 
vorbim despre...

 
lansarea ce are ca punct de pornire 

webinarul live!



De ce webinarii live?
 
 

1. Rezultate predictibile dacă folosești formula corectă.
 

2. Ușor de Scalat și repetat dacă faci advertising. 
 

3. Poți vinde produse/servicii mai scumpe sau mai greu de explicat, 
chiar și atunci când nu te cunoaște nimeni. 

 
4. Construiești Brandul și Baza de date în timp ce vinzi.

 
5. Raport muncă/rezultate foarte bun. 



Vânzări de 3,5 milioane lei în primele 8 luni din 2020, 
deși mulți nici nu ne cunosc încă. 

 
Ghici prin ce metodă am generat cele mai profitabile vânzări? :) 



De ce funcționează lansările și 
webinariile foarte bine? 



Hai să vedem Secretul lui Făt Frumos - secretul #2:
 

Cum să-ți crești brandul într-o oră cât alții într-un an.



cine știe ce este călătoria clientului? 
 

Mâna sus! :)



promotori

Unii devin clienți fideli

Câțiva cumpără

O parte îți acordă atenția 
și interesul lor

Mulți află că exiști și te ignoră

1. Fă advertising dacă vrei cu

adevărat un brand serios și o

afacere mare. 

Mulți din cei care „vând” afaceri fără
investiții sau cu investiții minime, vor de
multe ori doar asta... să-și vândă
produsul.

2. Pregătește webinarul cât de

bine poți și nu te gândi doar la

vânzare

Cu ce pleacă omul după terminarea
webinarului dacă nu a cumpărat nimic
de la tine? Fii generos. Nu o să regreți.

3. Când vine vorba de vândut,

vinde. Nu o dă în bălării

încercând să faci să pară că faci

altceva.

Oamenii inteligenți te vor mirosi imediat
dacă le vinzi gogoși sau nu ai suficientă
încredere în ce vinzi.



Webinarul live este printre puținele instrumente de
marketing prin care poți duce un om 

de la necunoscut la client în doar 1 - 2 ore 

chiar și atunci când ai produse mai scumpe 
sau mai greu de explicat.

 chiar și atunci când nu ai un brand super cunoscut.



Ce pași urmezi pentru a face un webinar de succes?
Hai să începem cu cel mai important pas sau altfel spus:

 
 
 

Secretul# 3: 
Nu ai nevoie de bani pentru a face bani!



 

ai nevoie doar de... o ofertă bună!
 
 



Reducere sau preț în creștere
Bonusuri cu adevărat atractive
timp limitat de acțiune
Condiții speciale de plată 
Raport valoare/preț nu bun, ci incredibil de bun 

Nu neglija puterea une oferte bune! 
 

Ce elemente conține o ofertă bună?
 
 

1.
2.
3.
4.
5.



Sales PAge (se presupune că știi deja avatarul) și conectare cu soft
webinar și sistem de email marketing.
Brainstorming webinar
Prezentare webinar
Pagină de înregistrare webinar 
banNere
Mesaje de follow-up înscriși
mailuri/reclame de vânzare post webinar
Reclame/mesaje/postări promovare webinar 

Ce faci după ce te-ai asigurat că ai o ofertă bună?

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Trainer
Marketer
Coach
Terapeut
autor
antrenor personal
Creator de cursuri (de orice natura)
Avocat
agent Imobiliar
Contabil 

Urmează acest proces și 
nu vei mai avea niciodată grija clienților sau a competiției. 

 
În special dacă ești:

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

sau orice alt tip de profesionist ce vrea să-și vândă serviciile



Hai să intrăm în Facebook Ads și să vedem...
 

 cum am făcut pe pilot automat +11.500 euro?



Dați-mi voie să vă întreb ceva: 
 

A fost util ce ați învățat azi?



Cum ar fi dacă am petrece
împreună 10 săptămâni?

O ORĂ NU E AȘA DE MULT....

CUM AR FI DACĂ AM PETRECE ÎMREUNĂ
10 SĂPTĂMÂNI? 

Cum ar fi dacă eu și colegii mei 
te-am ajuta pas cu pas 

să faci primul tău webinar 
și să-ți lansezi o carieră
profitabilă ca expert pe nișa ta?



AR FI FAIN?
TE-AR AJUTA?



ne DAI VOIE SĂ îți FACem
O invitație?



Picasso webinars

Te invit în a patra ediție din...



UN CURS  ONLINE DE 10 SĂPTĂMÂNI
ÎN CARE EU ȘI COLEGII MEI TE ÎNVĂȚĂM PAS CU PAS

 

cum să-ți lansezi și să-ți dezvolți 
un brand personal folosind webinariile

Ce este „Picasso Webinars”



Ce vei primi 
în acest curs?

Modulul 1 
Research și Content Marketing

Modulul 7
Email Marketing

Modulul 4
Wordpress Basics

Modulul 5
Funnel Basics

Modulul 6 
Woocommerce Basics

Modulul 2
Copywriting pentru webinar

Modulul 3
Webinar + Vânzare

Modulul 8 
Facebook ADs

Modulul 9 
Platforme de webinarii

Modulul 10 
cum să măsori rezultatele



Sună bine până acum? :)



Total valoare
estimată = 1500 euro

Modulul 1  200 euro
Research și Content Marketing

Modulul 7 100 euro
Email Marketing

Modulul 4 100 euro
Wordpress Basics

Modulul 5 100 euro
Funnel Basics

Modulul 6 100 euro
Woocommerce Basics

Modulul 2 200 euro
Copywriting pentru webinar

Modulul 3 200 euro
Webinar + Vânzare

Modulul 8 300 euro
Facebook Ads

Modulul 9 100 euro
Platforme de webinarii

Modulul 10 100 euro
cum să măsori rezultatele



în cât timp ar trebui să-ți
recuperezi banii ca să fie o

investiție bună? 
 



Imaginează-ți că în fiecare lună faci un singur webinar... 
 

E realist să speri că poți avea în fiecare lunĂ 
30 de clienți x 50 euro profit/client?

 
Sau... 

 
10 x 150 euro

 
5 x 300 euro

 
1 x 1500 euro

 



 noi știm că da!
 

Practic vei recupera investiția 
din prima sau a doua lună de activitate 



Dar stai liniștit, Nu îți vom cere atât (încă)
 

fiind abia la a patra ediție, nu vom cere nici măcar 50% din preț
 



deși la cât de multă valoare punem în curs, 
750 de euro este un preț 

mai mult decât decent
 



fiind a patra Ediție, așa cum am făcut de fiecare dată, 
Prețul va fi unul la care 

doar un ”nebun” nu ar profita de ofertă... 
 

Asta înseamnă doar 1000 de lei 
(205 euro - cu aproximație)

 

Înscrie-te azi și Economisești 800 de euro (3900 de lei)

 



În plus mai avem și un super bonus pentru tine dacă
acționezi până la finalul zilei:

Programul Mindset 
și Atitudine În Marketing

preț Vânzare = 500 de lei

e ca și cum ai avea aproape gratuit acest curs!











Și acum hai să aruncăm bomba ca să vezi de ce 
doar un nebun ar rata această ofertă...



Informația din curs este genială... 
dar știi ce va fi chiar mai valors de atât? 

 
 

Suportul personalizat pe care îl vei primi 
la fiecare etapă în parte 

și la fiecare problemă pe care sigur o să o ai.



1000 de lei împărțiți la 10 săptămâni 
= 100 de lei/săptămână. 

 
Ce poți face mai bine de atât pentru tine și cariera ta 

cu o sumă atât de mică?



NU AI NICIUN RISC ȘI O TONĂ DE BENEFICII:
 

GARANȚIA SATISFACȚIEI
ACCES PE VIAȚĂ

UPDATE-URI PERIODICE
FEEDBACK PERSONALIZAT



PACHETUL PREMIUM 
- include si partea de implementare-

Instalare Wordpress
Creare cont Analytics
Setari autoresponder mail
Instalare template-uri
Modificari de baza template-uri

Instalare si configurare pluginuri
modificate


