
Mensagem de ausência:  
Agradecemos sua mensagem. Não estamos disponíveis no momento, nosso atendimento via 
WhatsApp é de segunda-feira a sexta-feira das 7h as 10h e das 18h as 21h. Logo vamos lhe 

responder 😊 
 
Abordagem: 
Olá, tudo bem APELIDO ?  
 
Aqui é a Letícia da CrossBox, é um prazer receber seu contato, vou fazer seu atendimento aqui 

e espero que goste! 😃 
 

Tenho duas perguntas antes de te mandar nossas informações 👇� 
 

-Você conhece o CrossFit? ��♂️ 

-E hoje qual seria seu objetivo hoje?💪� 
 
Valorização 
Trabalhamos com uma única metodologia dentro da CrossBox que é a metodologia do Crossfit. 

👈� 
 
Essa metodologia é uma metodologia americana com treinos diferentes todos os dias, isso faz 
com que você tenha um resultado muito rápido em relação a emagrecimento, definição 

muscular e condicionamento físico. 😁 
 
Trabalhamos dentro da Crossbox o levantamento de peso olímpico a ginástica olímpica e 
exercícios cíclicos.  
Se você é iniciante na modalidade pode ficar tranquilo que os treinadores vão adaptar o treino 

para você, lhe dando total atenção. ��♂️ 
 
O grande diferencial da CrossBox é que focamos muito no relacionamento humano, temos um 
foco muito grande em fazer com que você faça bons amigos aqui dentro do box através de um 

atendimento personalizado pensado para sua ótima experiência. ✨ 
 

É isso que procura hoje? 😃 
 
Fechamento 

☑️ Hoje trabalhamos com valores de 185 a 265 reais, vai depender qual o plano e a quantia 
de tempo que você vai escolher, mas após a aula experimental gratuita eu vou te apresentar 
nossa tabela de valores completa e os benefícios de cada plano.  
 

  👉� Temos os horários de segunda a sexta das 6h, 7h, 8h, 9h, 12h e 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30 para aula experimental. Qual horário e qual dia da semana fica melhor 
para você? 
 
Mensagem de Sucesso 

Perfeito está agendado sua aula experimental gratuita! ☑️ 
 

👉� Você pode trazer uma garrafinha de água + toalhinha;  

👉� Vir com roupa de academia convencional; 

👉� E um tênis confortável para pratica de exercício. 



👉� Chegar 5 minutos antes do inicio do horário. 
 
Ficaremos te esperando na CrossBox Itália! 

📍 Endereço: Rua Marechal Deodoro 802 Bairro Jardim Itália – Chapecó SC 
  

Desejamos um ótimo dia 😊✨ 
 
Baixar app TECNOFIT BOX 

PARABÉNS PELA SUA DECISÃO ✨��♂️�  
 

✅Acabei de efetuar seu cadastro, agora faça o PASSO A PASSO abaixo: 
 
1- Baixe o aplicativo é TECNOFIT BOX,  
2- Abra seu e-mail que me passou e irá clicar no e-mail de confirmação de cadastro  
3- Após essa confirmação você irá voltar no app TECNOFIT e deve clicar em NOVO CADASTRO 
4- Insira seu e-mail no campo "NOVO CADASTRO" 
5- Após inserir, abra seu e-mail, você recebeu sua senha. 
6 - Abra o tecnofit e insira seu email e senha.  
 

☑️ PRONTO agora você está pronto para agendar seus treinos.  
Qualquer dúvida só nos chamar. 
 
Aproveita também para entrar no nosso grupo de whatsapp! O link para entrar no grupo está 
dentro do APP TECNOFIT! � 
 
Primeira Cobrança 

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️  
 
Olá (Nome do Aluno) 
Seu boleto da mensalidade venceu dia 10/05 e para evitar juros e negativação do seu nome via 
SPC e Serasa pelo nosso sistema TECNOFIT efetue o pagamento o mais breve possível. 
Se pago desconsiderar este aviso. 
 

Qualquer dúvida estamos a disposição, tenha um ótimo dia 😄✨ 
 
Segunda Cobrança 

⚠️ IMPORTANTÍSSIMO ⚠ 
 
Olá (Nome do Aluno Completo) 
Seu nome foi inserido na base de dados do SPC e SERASA automaticamente pelo nosso sistema 
conforme os avisos repassados anteriormente. 
Para regularizar favor comparecer até a CrossBox. 
Qualquer dúvida estamos à disposição. 
 

Atenciosamente a equipe CrossBox ��♂️ 
 

Cancelamento 

Ooi FULANO, tudo bem? 



Ficamos chateados com seu pedido de cancelamento, gostaria de saber qual o motivo 

te levou a fazer esse pedido. Assim eu consigo repassar para aqui para nós poder 

melhorar esse aspecto.  

Poderia me dizer? 

 

.......................................................... 

Li com muita atenção o que me colocou aqui e gostaria de ver contigo se podemos 

conversar sobre alguns ajustes para conseguirmos chegar no seu objetivo?! 

 

Minha ideia seria conversar com o seu treinador para alinharmos uma maior gasto 

calórico, liberar tbm uma avaliação física para nós acompanhar sua evolução e tbm 

podemos ver a possibilidade de conseguir com a franquia a liberação de um plano 

alimentar adequado com seu objetivo. O que me diz? 

 


