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SHOW
A
HORA DO

Caro leitor,

Quando um possível cliente entra em uma academia, em geral ele está 
disposto a tomar uma decisão importante em sua vida: mudar seus hábitos, 
ter mais saúde, melhorar seu corpo, sua interação social, entre outros 
tantos motivos. 

AA expectativa é que aquele momento seja mágico! Por esta razão, o 
momento do tour de vendas deve ser a “hora do show”, o momento de 
encantá-lo e mostrar o quanto a academia é capaz de transformar sua vida.

Do estacionamento ao vestiário, passando por todas as áreas, a sensação 
que o prospect deve ter no nal é de “Eu preciso disso agora!!!”

PPara isso, é preciso ter e treinar um time de vendas com a competência de 
apresentar a academia com a energia necessária para deixar o prospect 
com vontade de fazer parte daquele lugar, mostrando os diferenciais da 
academia e saindo do tradicional: “Olha, isso aqui é a musculação, aqui é a 
piscina, etc, etc”.

NesNeste e-book você vai acompanhar alguns pontos primordiais para que 
este primeiro contato seja encantador e aumente sua conversão de 
prospects em novos clientes!

Boa leitura!
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a informação

importante
mais
Busque

Você sabe o que realmente fez a diferença para seus atuais 
clientes fecharem o plano em sua academia?

Este pode ser um bom começo para estruturar o discurso do seu 
tour. Descobrir o que seus clientes mais gostam na academia e 
quais fatores fizeram com que fechassem o plano com você, para 

ressaltar estes diferenciais na conversa com seu prospect. 
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Busque a informação
mais importante

Seus atuais clientes são a melhor fonte de informação para conquistar novos. Envolva 
sua equipe neste processo de “conhecer o cliente”, assim conseguirá captar mais 

informações e de quebra estreitar os laços com quem já é fiel em sua academia.

ReúnaReúna sua equipe e trace um painel de informações, 
transformando aquilo que foi dito por seus clientes em 
dados concretos. Se muitas pessoas elogiam uma 
determinada modalidade, por exemplo, ela pode ter um 
grande apelo de venda para novos clientes. Após ter este 
panorama, ficará mais fácil levantar quais são os pontos 

mais relevantes para utilizar no discurso de venda.
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de roteiro
Crie opções

Quando não se tem um roteiro pré formatado, o consultor de 
vendas pode acabar apresentando o espaço sem uma 
sequência lógica, ou passando batido por áreas que poderiam 
ser importantes para aquele prospect. Isso certamente 
prejudica a conversão. 

EExemplo: se quem está visitando a academia gosta de natação, 
o consultor de vendas deve mostrar só a natação ou deve 
mostrar a academia inteira e por último mostrar a natação?
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Crie opções de roteiro
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Crie opções de roteiro
Coloque-se no lugar do visitante e fale a mesma língua que ele. Se é 
um atleta, que já conhece bem de atividade física, uma linguagem 
mais direta e técnica pode funcionar. Se é um iniciante, 
compreender seus receios, timidez ou limitações podem deixá-lo 
mais confortável na conversa.

ÉÉ importante que seus professores também estejam alinhados com 
o discurso do tour. Dúvidas podem surgir a longo da conversa e 
consultar um professor no meio do caminho pode ser uma 
alternativa de dar mais informações ao prospect e já criar um 
relacionamento com mais gente na academia.

Apenas ao fim do tour apresente os valores que ele terá que investir e capte 
seus dados de contato (falaremos mais sobre apresentação dos preços 
nas próximas páginas). Neste momento ele já estará com mais 
informações e possivelmente encantado com os serviços da academia, o 
que fará com que o momento de mostrar os valores, não crie um “impacto” 
e soe como um custo. Mostre que aquilo é um investimento em seu próprio 

benefício e que a academia fará o melhor para atendê-lo.
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a visita
Materialize

Todos gostam de ganhar presentes. Utilizar brindes pode ser uma 
alternativa interessante para fechar seu tour da melhor forma. 
Porém, presentes precisam ter significado, relevância para quem 
recebe. Escolha brindes que possuam uma relação com a academia, 
que o façam ter a lembrança do local quando ele for para casa.

SeSe o custo for viável, ofereça o brinde não apenas para quem fechar 
o plano no ato, mas para todos os visitantes. Mesmo que ele não 
feche naquele momento, se sentirá querido pela empresa e 
futuramente, poderá lembrar e procurar sua academia novamente.
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Materialize a visita
Mesmo para as academias que não conseguem arcar com custos nesta 
proporção é possível outras estratégias para que seu prospect lembre de você 
após ir embora. Captar o e-mail do visitante e depois enviar conteúdos sobre 
atividade física pode ser uma sugestão. O custo é apenas da produção do 
conteúdo - e para isso você pode contar com seu time de professores - e o 
visitante já se sentirá lembrado, além de obter mais informações sobre a 
academia. Já é o início de um relacionamento mais profundo.

MasMas essa informação não deve ter nenhum cunho 
de venda, e sim de contribuição, de relacionamento. 
Isso já relembra a visita de maneira positiva, sem 
cobrar que ele feche um plano, oferecendo um 
conteúdo que pode ser do interesse dele. O final, 
busque incentivar uma resposta, perguntando o que 
achou, pedindo um feedback do conteúdo ou algo do 
tipo, para fomentar o tipo, para fomentar o relacionamento.
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Aos que após o tour fecharam o plano, a estratégia 
deve ser de incluí-lo em uma sequência de CRM e 
manter relacionamento constante com esse novo 
cliente. Nenhuma estratégia de venda é proveitosa se 
após o contrato fechado, o cliente entrar numa vala 
comum e o relacionamento esfriar.

Materialize a visita
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de

Vamos falar

dinheiro?
Dúvidas sempre ficam no ar quando falamos de preço, formas 
de pagamentos, parcelamentos, tipos de planos. Qual o melhor 

momento para passar o preço?

EmEm primeiro lugar devemos entender o conceito de 
preço e valor. São coisas diferentes: Preço é o quanto irá se 
pagar para ter aquele serviço. Valor é o quão importante o 
serviço é para o cliente. Valor se constrói o tempo inteiro no 

relacionamento com o prospect/cliente.

A pergunta é: o que converte mais em venda, mostrar o preço 
antes ou depois do tour?
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Como falamos anteriormente neste texto, o ideal é mostrar o preço depois do 

tour. Isso porque o tour é o momento em que você consegue despertar mais 

interesse do cliente, elevar seu nível de integração e comunicação, além de 

conseguir entender quais são seus maiores anseios e suas maiores objeções. 

Portanto, apresentando no final, o preço acaba sendo uma consequência de 

investir nos benefícios da academia.

OOfereça opções de pagamento como o débito recorrente, em que o 

cliente é debitado todo mês em seu cartão de crédito, sem 

comprometer seu limite total com o valor do plano. Essa é uma 

tendência que garante conforto para o cliente e diminuição do índice 

de inadimplência para a academia.

ÉÉ primordial também esclarecer itens como: licenças, férias, 

condições de cancelamento. Assim, não há margem para que o cliente 

se sinta enganado quando algo acontecer.

Vamos falar de dinheiro?
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de vendas

Perfil do
consultor

O consultor de vendas é provavelmente a primeira pessoa que transmite “a 
cara” da academia quando conversa com um prospect. Isso deve ser levado 
em conta no momento de escolher o profissional que trabalhará em seu 
departamento de vendas.

GoGostar de pessoas é o fator primordial. Nem todas as academias possuem 
estrutura para ter consultor de vendas separados de recepcionistas. É bem 
comum que a equipe de recepção faça este trabalho. Neste caso, a seleção é 
mais importante ainda. 

QuemQuem nunca soube de algum caso em que a recepcionista é uma excelente 
pessoa nas questões operacionais, mas mal cumprimenta os clientes quando 
eles chegam na academia? Este tipo de profissional sabota os resultados e 
prejudica muito a conversão de prospects em clientes. 

Pessoas certas, nas posições certas fazem a diferença.
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É fundamental que o consultor de vendas tenha perfil comunicativo, simpático e 

proativo. Deve ter capacidade de falar com todos os perfis de pessoa de maneira 

coerente, variando o estilo de sua comunicação e se adequar a cada tipo de 

público. Treinamento e conhecimento de técnicas de venda são essenciais.

OO consultor de vendas ideal é aquele que ouve e está 

focado em entender o problema e sugerir a melhor 

solução para o visitante. Não basta sair discursando 

sobre as vantagens da academia sem antes ter ouvidos 

bem abertos para entender o que aquele possível cliente 

quer - e principalmente, o que ele precisa. São duas 

coisas diferentes, somente ouvindo e interpretando suas 

necessidades se chega na solução ideal.necessidades se chega na solução ideal.

Perfil do consultor de vendas
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CARDIO

PISCINA

Fuja dos consultores de vendas estilo “Comissário de Bordo”, que apenas indicam o que é cada 
lugar da academia, sem dar significado ao que estão apresentando. Se você tem em sua equipe 
pessoas com o perfil necessário, mas que ainda não conseguem deixar o script “naturalmente 

automatizado”, treine-os e invista para que se desenvolvam. 

Lembre-se que eles são a primeira impressão do 
prospect na academia e a importância disso é essencial 

para os bons resultados de seu negócio.

Perfil do consultor de vendas
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Aproveite e acesse a área de downloads em nosso site 
http://w12.com.br/downloads para baixar mais conteúdos 

que podem auxiliar na gestão do seu negócio!

Um abraço!

Esperamos que tenha aproveitado
o conteúdo deste e-book! 

http://http://w12.com.br/downloads/


contato@w12.com.br W12EVO
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