
Cum faci un webinar care vinde 
de fiecare dată 

fără să-ți bați capul cu lunile gândindu-te ce ar trebui să spui
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ALEGE TEMA
WEBINARULUI

Care este cea mai mare dorință/problemă pe care
clienții tăi o au și ce poți face tu pentru a-i ajuta?

Ce rezultat vei livra și cum?

Răspunsurile la întrebarile astea îți vor da titlul,
subtitlul și promisiunile webinarului.



FORMULĂ
TITLU WEBINAR
Cum să obții x rezultat specific, fără să... (faci ceva
ce nu vrei). 

Cum să obții x rezultat specific, chiar dacă.... (ai un
blocaj peste care nu crezi că poți trece) 

Exemplu: Vino la acest webinar gratuit și îți voi arăta
cum să îți construiești un brand puternic și o afacere
profitabilă  în jurul său, fără să fii nevoit să stai 24
din 24 pe social media. 



EXEMPLE

Ex 1: 

Vino la acest webinar gratuit și îți voi arăta cum să îți
construiești un brand puternic și o afacere
profitabilă  în doar 10 săptămâni, fără să fii nevoit să
stai 24 din 24 pe social media. 

Ex: 2
Vino la acest webinar gratuit și îți voi arăta cum să îți
construiești un brand puternic și o afacere
profitabilă în doar 10 săptămâni, chiar dacă acum nu
te cunoaște nimeni



SUBTITLU WEBINAR: 

CUM LIVREZI ȘI/SAU CARE ESTE
NOUA OPORTUNITATE

Ex Picasso Webinars: 

Îți vom arăta cum să profiți de WEBINARIILE LIVE,
una din cele mai importante oportunități pentru a-ți
construi UN BRAND SOLID și O AFACERE
PROFITABILĂ 

Ex ipotetic: 
Descoperă formula în 4 pași prin care poți obține...
(rezultatul promis în titlu spus un pic altfel). 

Ex ipotetic 2: 
Îți voi arăta... (mecanism unic) prin intermediul
căruia am reușit să obțin... (ce își dorește și el). 



CARE ESTE
SCHIMBAREA 

PE CARE VREI 
SĂ O OBȚII? 

Care este cel mai important lucru pe care omul trebuie să-l
creadă sau să-l înțeleagă legat de rezultatul promis, ca să
se înscrie la webinar și în final să cumpere?

Ca să răspunzi la această întrebare va trebui să răspunzi
mai întâi la întrebarea: 

„Care este cea mai mare obiecție pe care o au clienții legat
de ce promiți tu sau  care cel mai mare obstacol al lor?”



NU AM TIMP SĂ FAC MAI MULTE;

AM ÎNCERCAT DEJA TOT CE SE PUTEA - AȘA STAU LUCRURILE;

TREBUIE SĂ FII OMNIPREZENT ȘI SĂ MUNCEȘTI 24 DIN 24 CA SĂ REUȘEȘTI;

ȘTIU CĂ SE POATE MAI BINE, DAR NU ȘTIU CE SĂ FAC. 

EXEMPLUL PICASSO WEBINARS: 
 

POȚI AVEA UN IMPACT MAI MARE

ȘI POȚI FACE MAI MULȚI BANI MUNCIND „MAI CU CAP”.

 

 

DACĂ OMUL CREDE ASTA, E O DECIZEI LOGICĂ SĂ CUMPERE PRODUSUL. 

 

OBIECȚII/PARADIGME/PROBLEME PE CARE VREAU SĂ LE ELIMIN: 

1.

2.

3.

4.

 

 

 



 

FORMULA INSTANT CLOSING „TV”

Vinde webinarul

În această primă fază

singurul tău scop este

să creezi în oameni

dorința de a sta până la

final. 

Pregătește Vânzarea

Ajută oamenii să vadă

cum le-ai putea schimba

viața și să-și dorească

această schimbare în

viața lor. 

Educă și Inspiră

Educă, inspiră, schimbă

paradigme, arată că ești 

expert pe domeniul tău

de activitate. 

Dă-le motive să cumpere

chiar în acel moment. 

 

Înlătura frici și alte

obiecții, fă o ofertă de

nerefuzat.

Vinde

I c t v



 

INTRODUCEREA

Fă o promisiunea mare

Ce îi vei învăța în acest

webinar?  Singurul

lucru pe care trebuie

să-l creadă. 

 

„Cum să obții x rezultat

fără să faci y.”

Cere-le să fie atenți!

Cere-le să fie atenți și

spune-le cum poate

arăta viitorul lor dacă

vor face asta. 

Dă-le un motiv să stea
până la final („cârlig”)

Bonus, informație pe

care o primesc doar ei,

tombolă etc

Dă-le motive să cumpere

chiar în acel moment. 

 

Spune-le cine ești
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CUM VEI LIVRA 

CE PROMIȚI?

Care sunt cele trei
secrete/schimbări de
paradigmă pe care le vei livra și
care este impactul fiecăruia? 



 

ÎN CELE TREI SECRETE LIVREZI 
CONTENTUL PROMIS

Secretul #2 

Schimbă o

paradigmă, inspiră

și/sau învață-i ceva util.

 Secretul #1 

Schimbă o

paradigmă, inspiră

și/sau învață-i ceva util. 

Schimbă o

paradigmă, inspiră

și/sau învață-i ceva util.

Secretul #3
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Dacă ai mecanisme unice, acum e momentul să le folosești pentru a

distruge paradigmele ce-i țin pe loc și a reaprinde credința că ce-și

doresc este posibil.

De asemenea tot în aceste secrete poți insera dovezi: testimoniale,

povești, studii de caz, statistici, studii, rezultate obținute de tine sau

clienți etc.

Fiecare secret trebuie demonstrat cumva, nu doar explicat teoretic,

altfel nu va fi credibil. 

Scopul principal acestor secrete este ca omul să ajungă să-și dorească

să aplice ce îl înveți că ar trebui să facă.  În același timp, predând, îți

construiești autoritatea și relația cu potențialul client.





Cel mai simplu și mai profitabil mod prin care poți găsi aceste secrete este să te uiți la 
miturile sau credințele limitative pe care produsul tău le poate distruge

Trebuie să mergi la sala minim 3 ore pe
săptămână pentru a pune masă musculară

Exemplu antrenor de fitness
 

1.

2. Zahărul îngrașă deci trebuie scos de tot

3. Nu poți pune mai mult de 1 - 2 kg de masă
musculară pe an

Trebuie să fii talentat la scris 

Exemplu curs de copywriting
pentru freelnaceri

 
1.

2. Ai nevoie de o diplomă și/sau studii
superioare

3. Fără portofoliu nu te angajează nimeni



Tipuri de paradigme pe care le poți schimba

1) Legate de client (eu sunt/nu sunt..., eu pot/nu
pot, eu știu/nu știu, eu am/nu am).                           
                          
2)  Legate de realitatea percepută (starea
lucrurilor) 

3)  Legate de produsul tău și/sau al concurenței 
( e scump/nu mi-l permit, nu e pentru mine, nu
funcționează, sunt alte soluții mai bune etc.)



Important de reținut:
 

Îi vei învăța ce să facă și de ce pentru a obține 
rezultatul pe care și-l doresc, 

dar fără a le da concret tot procesul cap - coadă. 



 

PREGĂTEȘTE VÂNZAREA

Dovedește că
funcționează

Folosește un

testimonial cât mai

specific.

Cere feedback

Întreabă dacă a fost util

și dacă vor mai mult

astfel încât să pregătești

terenul pentru vânzare.

Dovedește că
funcționează

Folosește un studiu de

caz sau o poveste (chiar

și personală). 

ACORDUL este extrem

de important în procesul

de vânzare. 

Nu trece la vânzare până

nu ai mai multe

confirmări că oamenii

vor să audă ce ai de zis.

Cere voie să vinzi

T S F A



 

VINDE

Ce face produsul tău,
cum și pentru cine

Prezintă produsul,

spune pentru cine este,

din ce este compus și

care sunt beneficiile.

FĂ OFERTA

Spune prețul de

vânzare, condițiile,

garanțiile și bonusul de

acțiune rapidă. 

Explică valoarea
produsului tău

Dă o valoarea fiecărei

părți din

produsul/serviciul tău,

inclusiv bonusurilor, și

„STIVUIEȘTE-LE”!

Scoate în față

eventualele obiecții și

înlătură-le, ajută-l să

vadă oferta ca pe o

super investiție, pune

prețul într-un context

favorabil.

Închide vânzarea

P V o î


