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Desde que comecei a estudar marketing digital em 2013 que comecei também a estudar os
famosos gatilhos mentais, este é sem dúvidas a melhor e a mais simples estratégia de persuasão
já criada pelos gurus do marketing e de fácil aplicação.

É uma estratégia tão simples, que acaba sendo negligenciada por várias pessoas, mas pode
acreditar, saber usar os gatilhos mentais, pode fazer uma grande diferença no seu negócio de
marketing multinível.

A estratégia dos Gatilhos Mentais, ganhou fama por causa dos efeitos positivos nos negócios
milionários dos Gurus do Marketing digital, e é muito bem ensinado no livro As Armas da
Persuasão.

Os gatilhos mentais também são ensinados no Treinamento Fórmula de lançamento, e foi o
responsável por democratizar o marketing digital no Brasil, fazendo com que várias pessoas
comuns, tenham feitos lançamentos fantásticos, com lucros gigantescos.

Hoje sou treinadora de vendas diretas e empreendedorismo, trabalho somente pela Internet,
tenho como estratégia de marketing, criação de conteúdo e consigo impactar milhares de
pessoas por minhas redes sociais como canais do YouTube, Fanpages e Instagram. E em todas as
redes sociais eu vendo e faço negócios.

Tenho várias Fanpages, canais no youtube, instagram e meu Blog, onde ensino dicas e estratégias
de vendas diretas.

Recentemente eu publiquei o livro Os Milionários do Marketing Multinível, e ao pesquisar sobre
esse mercado, percebi que poucos profissionais do MMN usam a Internet para fazerem negócios e
menos ainda usam os gatilhos mentais como estratégia de marketing.

É provável que você já tenha ouvido falar dos gatilhos mentais. Essa estratégia é a responsável por
fazer múltiplos milionários no mercado digital. Agora, por que essa estratégia funciona com tanta
eficácia? Por que nem todos usam?
O que faz realmente essa estratégia funcionar? Como você pode e deve aplicar os Gatilhos mentais
no seu negócio de marketing multinível?

Neste livro vou responder a todas essas perguntas e melhor ainda, eu vou te ensinar como usar a
estratégia dos gatilhos mentais no seu negócio de marketing multinível, tudo de uma maneira
simples e fácil de aplicar. Em um passo a passo para você aplicar nas suas apresentações de
negócio e com isso conseguir convencer muito mais pessoas a entrarem para o seu negócio de
marketing multinível.

É muito importante você saber que para que os gatilhos mentais funcionem é necessário usá-lo de
maneira orquestrada, e é justamente nessa parte que muitas pessoas que tentam aplicar essa
estratégia tem pouco ou nenhum resultado.

Essa é a chave da estratégia dos Gatilhos Mentais, o gatilho certo, na hora certa, pois em se
tratando de persuasão, o nosso cérebro precisa receber esses estímulos no momento certo e na
hora exata..
É uma dança, que deve acontecer de maneira harmoniosa, cada passo e cada gesto tem que
acontecer na hora certa, tudo a seu tempo e no seu devido lugar.

Nosso cérebro é uma máquina de processar informações, ele reage a estímulos, mas esse
estímulos devem ser aplicados de maneira correta e bem orquestrada, para que os efeitos seja
potencializados.

Antes mesmo de você passar qualquer informação para uma pessoa é necessário chamar a
atenção dela e se mostrar confiável, pois caso o cérebro dela ache que você é perigoso, ela vai
querer lutar ou fugir e nessa hora, você acabou de perder um contato e com ele quem sabe, a
chance de fazer uma grande parceria. E no caso do Marketing Multinível, um negócio perdido,
pode representar muitos negócios perdidos.

O que acontece é que o primeiro cérebro a ser convencido é o cérebro instintivo, o nosso cérebro
mais primitivo de luta ou fuga. Esse é o primeiro cérebro a ser convencido, sem passar por ele,
você não tem a menor chance de convencer ninguém.

Esse cérebro tem como função nos proteger dos perigos, nos manter vivos, por isso, o primeiro
passo para convencer esse cérebro é passar segurança, mostrar que você não representa perigo.
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