
 
 

 
 

Ideias para promoção nas redes sociais e por e-mail 
 
Optin = Registo para assistir às palestras gratuitamente. 
 
Quem se regista para assistir às palestras gratuitamente tem maior 
probabilidade de comprar o pacote do congresso. 
 
Quem se regista para o flow! Summit através do teu link UTM é rasteado 
durante 60 dias. Se posteriormente comprarem o pacote completo do flow! 
Summit, ganhas 30% de comissão da venda. 
 
 
Redes sociais:  
 
Texto optin 1 
 
🌎 Espiritualidade que te serve. 🙏 Urbana. Moderna. Individual. Este é o teu 
caminho até ti, sem padrões rígidos. Esta é a tua vida em harmonia, sem um 
ritmo estabelecido. Esta é a oportunidade para te encontrares 👉 e mergulhar 



 
 
totalmente no teu fluxo. Regista-te gratuitamente no Flow! Summit 2021 e 
recebe dicas práticas, exercícios e meditações para ti e para o teu fluxo! 🧘 
 

😄 Recebe vídeos gratuitos e conteúdo áudio por e-mail todos os dias durante 
5 dias!  
 
👉 insere link 
 
Texto optin 2 
 
🔥 Os especialistas mundialmente mais conhecidos no evento online do ano! 
Experiência no Flow! Summit 2021 mais de 20 dos mais famosos autores 
internacionais e especialistas dos campos da consciência, cura, nutrição, 
hipnose, comunicação, PNL, coaching, xamanismo, meditação e motivação. 
😄🙏 

 

👉 Fazer parte é simples: 
✅ Regista-te gratuitamente com o teu endereço de e-mail  
✅ Recebe e-mails: a partir de 21.07.2021, recebe conteúdo vídeo e áudio por 
e-mail todos os dias durante 5 dias  
✅ Desfruta diariamente de inspiração profunda de oradores e especialistas 
mundialmente famosos  
 
Obtém dicas práticas, exercícios e meditações para ti e para o teu fluxo! E o 
melhor de tudo: é gratuito! 🎉  
 
👉 insere link  
 
Texto optin 3 
 
Flow! Summit 2021 - o destaque do ano!  
 
🔥 Aproveita dicas, exercícios e meditações para ti e para o teu fluxo! E a 
melhor parte: é gratuito! Aprende com os melhores:  



 
 
✅ Dalai Lama  
✅ Joe Dispenza  
✅ Gregg Braden  
✅ Byron Katie e muitos outros especialistas de renome!  
 
Recebe conteúdo vídeo e áudio gratuito todos os dias durante 5 dias!  
 
👉 insere link 
 
TEXTOS PARA FASE DE VENDAS DO PACOTE COMPLETO DO Flow! SUMMIT 

Texto venda 1 

🎁 Este pacote é a forma perfeita de integrar as mensagens do Flow Summit na 
tua vida. Estas contribuições foram uma grande inspiração para muitas pessoas 
- agora é altura de trazer esta inspiração ainda mais profundamente para a tua 
vida. Obtém acesso ilimitado agora a todo o conteúdo a um preço especial:  
 
✅ Acede ao Flow Summit completo. 20 horas de conteúdo vídeo com legendas 
em português  
 
🧘 Pacote de meditação Meditações em português e inglês que podem ser 
ouvidas todos os dias  
 
 🔥 Vídeo bónus: Anita Moorjani partilha o seu precioso conhecimento  
 
… e muitos outros vídeos bónus!  
 
Faz parte deste movimento único e ajuda-nos a criar mais cimeiras!  
 
👉 Vê aqui mais detalhes sobre o conteúdo: 
 
Texto venda 2 
 
❤ O pacote flow! summit chegou! 🎁  



 
 
✅ Acede a TODAS as contribuições, mais de 20 horas de material de mais de 
oradores e especialistas!  
 
Vê cada vídeo as vezes que quiseres!  
 
Ao comprar o pacote, estás a apoiar-nos para mais projetos deste género e 
futuros flow!summits❤🙏 
 

 👉 Vê todo o conteúdo aqui: 
 
 
 

E-mails:  
 
Texto optin: 
 

 
	
Olá  %FIRSTNAME%! 
 
Mais do que nunca, nestes tempos difíceis, podemos escolher ver os desafios 
como oportunidades... Mas oportunidades para quê? Talvez seja uma hipótese 
de passarmos tempo em autoexploração... Quando as coisas estão loucas no 
exterior, torna-se ainda mais importante estarmos no nosso melhor no 
interior. Para aceder ao nosso potencial total... É por isso que estou 



 
 
especialmente grata pela oportunidade de te convidar para um evento online 
muito especial. 
 
30 especialistas de topo numa conferência online: flow!summit 
2021. A 21 de julho iremos entrar no fluxo da vida! 
 

Inscreve-te agora! [insere link] 
 

30 dos maiores especialistas mundiais em desenvolvimento pessoal, 
espiritualidade, cura, coaching, hipnose, astrologia, xamanismo, mediunidade, 
saúde e muito mais juntam-se pela primeira vez num congresso online com um 
único objetivo: 
Ajudar-te a viver a tua vida de novo no fluxo! 
 
Durante esta conferência online única ao longo de 5 dias irás, 
gratuitamente, encontrar oradores internacionais de topo, como: 
 
• Dalai Lama 
• Joe Dispenza 
• Byron Katie 
• Neale Donald Walsch 
• Eric Pearl 
• e muitos mais incluindo grandes nomes nacionais 
 

Clica aqui para mais informações! [insere link] 
 

O Flow Summit é a maior cimeira online do seu género e conquistou a 
Europa - desde 2017, mais de 500.000 pessoas aderiram e, em conjunto, 
exploraram as diversas maneiras de viver em fluxo! Juntos, definimos uma 
nova forma de Espiritualidade: Urbana. Moderna. Individual. Agora, pela 
primeira vez, vai decorrer em Portugal. Estás preparado? 
 
O primeiro flow!summit está a chegar a Portugal! 
 



 
 
Vamos começar o flow!summit 2021 a 21 de julho e podes registar-te 
gratuitamente agora: 

 
 

Clica aqui para te registares! [insere link] 
 

O que significa vive no fluxo, perguntas? 
 
Todos conhecemos aqueles momentos em que as nossas mãos se movem 
quase automaticamente e a nossa mente está completamente focada na 
tarefa à nossa frente e tudo o resto desaparece. 
 
Mas esse tipo de fluxo é temporário. 
 
O verdadeiro fluxo, por outro lado, pode fazer muito mais do que apenas 
trazer-te felicidade e leveza por um curto período de tempo. O verdadeiro 
fluxo não é limitado a um momento, a uma breve fase. O verdadeiro fluxo 
acompanha-te toda a tua vida. 
 
Aprender como entrar neste tipo de fluxo irá mudar-te. 
Irá acordar-te. Irá fazer-te ver a tua vida como um riacho que flui e que passa 
por todas as curvas por uma razão. Irá mostrar-te que há um plano para a tua 
vida e irá ajudar-te a percebê-lo. 
 
Os desafios vão continuar a ser desafios. 
Mas irás saber como os enfrentar, como os dominar e fazer com que eles te 
ajudam a crescer. 
 

Clica aqui para ver a agenda do flow! summit 2021 
 
 
Queres ser guiado pelos melhores na área? 
 
Se estás pronto, o flow!summit 2021 é a oportunidade para ti! 
 



 
 
Estamos ansiosos para que faças parte disto. 
 
Tudo de bom! 
 
 

Texto Venda: 
 
Finalmente está aqui, %FIRSTNAME%! 
 
Já podes assegurar o novo Pacote Bónus do Flow Summit com todos os vídeos 
e material bónus! 
 
Clica aqui para ver a página inteira  [insere link] 
 
Durante os últimos dias, recebemos tantas mensagens de pessoas que, ou 
perderam um dia de conferência, ou queriam rever um dia ou, simplesmente, 
queriam ter acesso a tudo de uma só vez :-) 
 
Neste pacote bónus, não irás ter apenas os vídeos da conferência, mas 
também a alguns bónus exclusivos! 
 
Neste pacote bónus, não irás ter apenas os vídeos da conferência, mas 
também a alguns bónus exclusivos! 

 
--> Vê tudo aqui [insere link] 
 



 
 

 
 

O que está incluído no teu pacote: 

• Mais de 17 horas de conteúdo exclusivo Todas as palestras do 
flow! summit legendadas em português 

 
 
Material bónus adicional 

Pacote de meditações - Todas as meditações do flow! summit em áudio 
para as poderes praticar com mais facilidade 

 
Anita Moorjani - Palestra chave no Heal Summit: Experiência Anita ao vivo 
no palco. Recebe estas gravações exclusivas e experimenta como Anita 
surpreende o público com a sua mensagem que também pode mudar a tua 
vida! 



 
 

Gregg Braden - Nota-chave de bónus: Humano por Design 

Joe Dispenza - A Chamada de Despertar:  

Bruce Lipton - Heal Summit - Será que os teus genes controlam se ficas 
doente ou se fica bem?  

Podes apoiar o movimento da seguinte forma: 
 
Estou tão feliz por ser capaz de te apresentar esta oferta! Era importante para 
nós certificarmo-nos de que obténs o melhor pacote se decidires que o queres 
adquirir! 
 
Ao comprar um pacote bónus do flow summit, estás também a ajudar-nos a 
fazer mais cimeiras online como esta, para disponibilizar gratuitamente no 
futuro! Assim, todas as pessoas que precisam deste conhecimento e 
ferramentas poderão continuar a ter acesso! 
 
 
=> Podes apoiar-nos neste movimento aqui [insere link] 
 
Estou ansioso por amanhã para começar o próximo dia desta fantástica 
cimeira! :-) 
 
Tudo de bom, 
 
	
Contacto para mais informações:  
 
Se tiveres alguma pergunta sobre o programa de afiliados, não hesites 
em me contactar.  
 
Patricia Braz - Younity Portugal 
Email: patricia@younity.one  
 


