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Oi, [nome do 
contato]! Tudo bom?

Quem me passou o seu 
contato foi [nome do contato 
em comum]. Eu trabalho com 
estratégias de divulgação 
online aqui em [sua cidade].

Tava trocando uma ideia com o 
pessoal aqui na agência e surgiu o 
nome da [nome da empresa 
prospectada]... Em alguns minutos 
de conversa conseguimos pensar em 
várias possibilidades diferentes que 
funcionariam para vocês.

Aqui na agência, nós oferece-
mos um diagnóstico gratuito 
para algumas empresas que 
enxergamos potencial. E eu 
queria muito fazer esse 
diagnóstico contigo!

Quando você tem um 
tempinho pra me atender? É 
jogo rápido, 20 minutinhos e 
eu posso ir até teu escritório. 
Que tal?

Faaaala [nome do 
contato]! Tudo certo 
por aí?

Encontrei o seu contato através 
do Instagram. Inclusive, 
parabéns pelo seu perfil, hein?

Então,  [nome do contato], eu estava 
fazendo algumas pesquisas de 
mercado entre ontem e hoje e a 
[marca prospectada] me chamou 
muita atenção. Em 15 minutos 
fazendo algumas contas já cheguei a 
conclusão de algumas campanhas 
que funcionariam muito bem contigo!

Eu não costumo fazer isso, mas 
fiquei tão empolgado, que se 
você topar, queria conversar 
com você sobre isso. Não mais 
que 20 minutos, apenas para 
fazer um diagnóstico do teu 
negócio. Sem compromisso, 
gratuito.

Quando você pode me atender 
essa semana?

Bom dia / Boa tarde / 
Boa noite, [nome do 
contato]! Tudo bom?

Eu espero que você esteja 
tendo uma ótima semana! 
Inclusive, acho que podemos 
deixá-la ainda melhor! 

Então,  [nome do contato], eu 
trabalho com Marketing Digital e, 
volta e meia, saio em busca de 
algumas empresas que acho que têm 
potencial para se tornarem um super 
case de sucesso.

Eu sei que você deve estar 
ocupado, mas eu realmente 
gostaria de falar sobre algumas 
ideias que tive depois de 
analisar as redes sociais da 
[marca prospectada].

Então, o que você acha? Se 
tiver curiosidade em conhecer 
as soluções que eu separei, eu 
posso ir até o seu escritório. 
Jogo rápido e sem compromis-
so.

Olá! Esse contato é 
do(a) [nome do 
contato]?

Então, esses dias eu estava 
conversando com o [nome do 
contato em comum] e ele me 
passou o seu contato. Fiquei 
sabendo que a [marca 
prospectada] possui um 
grande potencial de crescimen-
to!

Mas deixa eu explicar,  [nome do 
contato]... Eu trabalho com Marketing 
Digital há alguns anos e já fiz muitos 
trabalhos para o [nome do contato 
em comum]. Ele ficou super satisfeito 
e disse que você também ficaria 
animado com essa oportunidade.

Se você quiser saber um pouco 
mais sobre o potencial que a 
[marca prospectada] possui, 
eu posso te falar sobre 
algumas ideias que tive. Você 
pode se surpreender!

Vamos marcar uma conversa 
nessa semana? Que horário 
você tem disponível?

Prezado(a), [nome do 
contato], eu espero 
que você esteja tendo 
um ótimo dia!

Meu nome é [seu nome] e eu 
já conheço a [marca prospec-
tada] há um bom tempo.

Eu trabalho em uma agência que 
fornece serviços na área de Marketing 
Digital há mais de [tempo de 
empresa ] e acredito muito que esses 
serviços são essenciais para o ramo 
de [ramo do prospect].

Sem dúvidas conseguiríamos 
levar a [marca prospectada]
para um novo patamar, só 
preciso de alguns minutos para 
entender qual a sua maior 
dificuldade hoje.

Por favor, deixe-me saber 
quando podemos marcar uma 
conversa. Sinta-se à vontade 
para entrar em contato comigo 
se você tiver qualquer dúvida. 
Meu número é [seu número].

Caro, [nome do 
contato],

Quem me passou o seu 
contato foi [nome do contato 
em comum], durante uma 
reunião que tivemos nesta 
semana. 

Para você entender melhor, eu 
trabalho na área de Comunicação há 
[tempo de experiência] e durante 
esse tempo prestei serviços para 
diversas áreas de atuação, mas com 
certeza a que me chamou mais 
atenção foi no ramo de [ramo do 
prospect].

Já consegui excelentes 
resultados  com vários clientes 
depois que implantamos o 
[inserir aqui a sua solução] e 
quando conheci a [marca 
prospectada] percebi que 
havia um grande potencial!  

Acredito que podemos 
alcançar resultados incríveis! 
Podemos marcar uma 
conversa para eu te falar mais 
sobre isso? Eu posso ir até o 
seu escritório ainda essa 
semana.

Olá, [nome do 
contato]! Um prazer 
poder falar com você!

Meu nome é [seu nome] e eu 
trabalho na [nome da 
agência], uma agência 
especializada em Comunicação 
e Marketing Digital, aqui em 
[sua cidade].

Nós temos trabalhado com [indús-
tria] durante os últimos [xx] anos e 
uma das principais preocupações que 
temos observado de outros [cargo] é 
sua frustração com [necessidades].

Fizemos muitas pesquisas aqui 
na agência e conseguimos 
desenvolver processos 
bastante eficazes para elevar o 
reconhecimento dos nossos 
clientes nas redes sociais. E eu 
gostaria muito de apresentar 
essas soluções para a [marca 
prospectada]!

Já adianto que você vai ficar 
surpreso(a) com as possibilida-
des que o marketing digital 
pode oferecer para a sua 
empresa! Você tem horário 
disponível nesta semana para 
me atender?

Oi [Nome do 
contato], tudo bem?
Eu espero que você 
esteja tendo um ótimo 
dia!

Meu nome é [seu nome] e 
trabalho com estratégias para 
mídias sociais aqui em [sua 
cidade]. 

Eu estava fazendo algumas pesquisas 
de mercado e acabei  encontrando o 
seu contato nas redes sociais da 
[marca prospectada], depois de uma 
análise rápida e muitas ideias 
bacanas, não pude deixar de falar 
com você!

Observei que vocês possuem 
um grande potencial, mas 
ainda não o utilizam. Por isso, 
gostaria de oferecer um 
diagnóstico gratuito da 
presença digital da [marca 
prospectada].

Em apenas 20 minutinhos 
consigo te apresentar o 
diagnóstico. Que tal? Me avise 
que dia você tem disponibilida-
de e eu vou até o seu 
escritório!

Olá, [nome do 
contato]! Prometo que 
serei breve:

Meu nome é [seu nome] e eu 
consegui o seu contato com o 
[amigo em comum]. Trabalho 
com Marketing Digital há 
[tempo de experiência].

Estou aqui falando com você, pois 
acompanho a [marca prospectada]
há um bom tempo e sinto que 
podemos alcançar grandes resultados 
juntos!

Caso sua estratégia para este 
ano seja reduzir custos e 
melhorar seu aproveitamento 
com o setor de [setor que a 
sua solução ajuda], estou 
certo que podemos contribuir.

Por favor, deixe-me saber 
quando podemos organizar 
uma conversa. Sinta-se à 
vontade para ligar se você tiver 
qualquer pergunta. Meu 
número é [seu número].

Grande [nome do 
contato], finalmente 
consegui seu contato!

Meu nome é [seu nome] e 
trabalho com estratégias para 
mídias sociais na Agência 
[nome da agência].

Estamos há [anos de empresa] anos 
no mercado e identificamos que um 
grande desafio que empresas do seu 
segmento geralmente enfrentam é 
[Problema].

Não é sempre que fazemos 
isso, mas enxerguei um grande 
potencial na [marca prospec-
tada] e gostaria muito de 
oferecer um diagnóstico 
gratuito das redes sociais. 
Tenho certeza que, logo após, 
você ficará surpreso com todas 
as possibilidades que surgirão 
para a sua empresa!

Podemos marcar uma 
conversa para apresentar esse 
diagnóstico e alguns números 
que conquistamos aqui? É jogo 
rápido, apenas [tempo]!

Oi [Nome do 
prospect], tudo bem? 
Há tempos queria falar 
com você!

Preciso confidenciar que aqui 
na [sua empresa], o nosso 
grande sonho é atender a 
[marca prospectada].

Para você entender melhor, nós 
somos especialistas em [sua 
especialidade] e durante esses 
[tempo no mercado] anos de 
atuação, sempre buscamos trabalhar 
com empresas desafiadoras e que 
possuem a mesma missão e valores 
que nós.

A minha ideia é bater um papo 
com você para entender um 
pouco mais o seu cenário e, 
quem sabe, te ajudar a 
alcançar o seu grande sonho 
também. Quero mostrar aonde 
a [marca prospectada] pode 
chegar!

Que tal se eu te ligar [Data], às 
[Hora]? Assim posso tirar 
todas as suas dúvidas e falar 
um pouco mais sobre as 
nossas soluções.

Olá, [nome do 
contato]! 

Meu nome é [seu nome] e eu 
trabalho com estratégias para 
mídias sociais, desde a criação 
de conteúdo, campanhas, 
enfim… tudo que for necessário 
para dar visibilidade aos meus 
clientes.

Eu entrei em contato, pois já atuei 
com empresas de diversos segmen-
tos e o que mais me chamou a 
atenção foi o ramo de [ramo do 
prospect], justamente pelo grande 
potencial de crescimento. 

Acredito que podemos 
alcançar resultados incríveis 
juntos, mas antes de qualquer 
coisa, gostaria de apresentar 
alguns cases de sucesso que 
tenho acumulado nesse tempo 
de atuação.

Se você tiver [tempo] minutos, 
eu consigo te mostrar como a 
[empresa case], por exemplo, 
conseguiu [resultado case]. 
Podemos marcar uma reunião 
nesta semana?


