
Os três segredos dos Lançamentos da Apple venderem tanto

Live TripéLab



O que vamos fazer aqui

O que são essas Lives:

▪ Lives de curta duração 

▪ Focadas apresentar 
soluções práticas para 
desafios comuns

▪ De pessoas que querem 
começar um negócio 
digital (infoproduto);

O que você vai aprender:

▪ Quais são os 3 principais 
segredos por trás do sucesso dos 
lançamentos da Apple

▪ Como aplicar esses segredos no 
seu negócio
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A Apple é vista como autoridade 
no que se propõe ser

Posicionamento bem definido e muito reforçado – em tudo que fazem:

• Foco em inovação;

• Referência em design e na Experiência do Usuário (UX = User Experience)

Imagens retiradas do site oficial Apple



Na prática

• Defina seu posicionamento: 

• O que você defende?

• Qual seu método?

• Construa conteúdos relevantes e frequentes

• Mostre sua autoridade:

• Artigos, vídeos

• Depoimentos de alunos

• Construa sua audiência (sabendo qual a audiência 
que você quer)

No que você se propõe a ser autoridade?
Como está se provando?

Nome E-mail

Contato 1 Contato1@...

Contato 2 Contato2@...

Contato 3 Contato3@...

Contato 4 Contato4@...

Contato 5 Contato5@...

Contato 6 Contato6@...

Lista de contatos (leads)
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Todo mundo sabe que a Apple vai 
lançar um novo produto...

9 to 5, site americano sobre notícias focadas na Apple

• O lançamento é literalmente um evento:

• A autoridade criada faz com que seja algo esperado

• Sentimento de comunidade por parte dos clientes aumenta esse barulho
▪ “mesmo o Iphone 13 ainda sendo 

uma nova criança no bairro”

▪ “até então chamado de iPhone 14”

▪ “esperamos que seja lançado em 

Setembro de 2022”

▪ “rumores dizem que terá um maior 

re-design, novas funcionalidades e 

mais...”



Você está coordenando o lançamento
dos seus produtos?

Na prática

O que é Lançamento: são MOMENTOS de venda construídos a partir de uma ação comercial 
de curto prazo muito bem orquestrada.

Como ter um lançamento bem orquestrado:
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Alguns gatilhos utilizados pela Apple:

• Antecipação: Gera notícias sobre o lançamento e gera desejo antes mesmo 
do produto existir

• Novidade: Obsolescência programada 🡪 criar um produto que logo haverá 
outro melhor

• Autoridade: Todo o trabalho de branding e posicionamento fazem com que 
sejam uma autoridade naquilo que se propuseram ser

• Exclusividade: Desde o preço a aspectos como carregador, fone, sistema 
operacional, fazem com que seus produtos sejam exclusivos

O que está por traz da mobilização
da Apple: Gatilhos Mentais

Gatilhos mentais são impulsos que você usa, seja para aumentar a atenção 
dedicada a você, seja para conduzir seu cliente a realizar uma ação.



• Escassez: As pessoas morrem de medo de perder algo, por isso foi criado o termo FOMO (Fear Of Missing 
Out, ou Medo de ficar de fora). Mostrar que aquele PRODUTO IRÁ ACABAR, que é a única chance de ter 
acesso a ele, é o Gatilho Mental de Escassez

Exemplo: Booking.com

• Urgência: Muito semelhante à Escassez, mas mais voltado a TEMPO.

Exemplo: SÓ AMANHÃ! É SÓ AMANHÃ NO MAGAZINE LUIZA

• Prova Social: Nada mais é do que mostrar que outras pessoas consomem esse produto. Pode ser com 
testemunhos, ou outras formas de mostrar que mais gente está consumindo.

Exemplo: Filas de balada.

Quais outros Gatilhos Mentais
você pode utilizar?



Para essas dicas e muitas outras

SE VOCÊ:

▪ Deseja criar um infoproduto

▪ Deseja alavancar sua carreira

TRIPÉLAB ACADEMY

SE VOCÊ:

▪ Paga taxas muito altas para 

vender seu infoproduto

▪ Quer uma experiência melhor 

para os seus alunos

▪ Busca segurança para receber 

seu dinheiro

TRIPÉLAB

www.tripelab.com



Obrigado!


