
 
 
 
 
 

 

 
 
 

SCRIPT DE VENDAS E VARIAÇÕES 

VENDAS DE PLANOS POR TELEFONE CRIANDO MAIS RELACIONAMENTO 

ENTENDER A NECESSIDADE > VALORIZAR SERVIÇO > FECHAR NEGÓCIO 

 

- Localização (OBJEÇÃO: MUITO LONGE) 

- Objetivos (SE IMPORTAR) 

- Obstáculos (OBJEÇÃO: MARIDO NÃO DEIXA, NÃO CONSIGO, TENHO MEDO) 

- Treina atualmente (OBJEÇÃO: CONHECE A MODALIDADE, SEDENTARISMO) 

- Horários (OBJEÇÃO: NÃO TENHO TEMPO) 

- Onde nos conheceu (DADOS PARA CONHECIMENTO) 

- Mídia Social (RELACIONAMENTO HUMANO) 

Através dessas perguntas podemos criar cenários positivos unindo com curiosidade na cabeça 

da pessoa para que ela realmente venha a participar da aula. 

 

ABORDAGEM BASICA CROSSBOX 

1 – Olá Fulano, tudo bem? Me chamo Ciclano e vou fazer seu atendimento hoje!  
Qual seu nome? 
  
2 – Você já conhece o CrossFit?  
3 – E qual seu objetivo hoje?  

 

VALORIZAÇÃO = QUAIS SÃO NOSSOS BENEFICIOS? 

- RESULTADO RÁPIDO 

- HORÁRIOS FLEXIVEIS 

- AMIZADES NOVAS 

- EVENTOS 

- METODOLOGIA AMERICANA 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
EXEMPLO DE 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 através de 
um atendimento personalizado pensado para sua ótima experiência. 

 
É isso que procura hoje?  

 

FECHAMENTO = ULTIMAS DÚVIDAS PARA FECHAR NEGÓCIO 

- PREÇO MÉDIO 

- HORARIOS DISPONIVEIS 

- AGENDAMENTO DE AULA OU FECHAMENTO 

 

 

EXEMPLO DE FECHAMENTO AGRESSIVO 

Bacana (APELIDO), nossos horários disponíveis para treino são de segunda a sexta 6h, 7h, 8h, e 

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30. 

 

Por sorte estamos com uma super promoção de verão para você treinar todos os dias mas são 

as últimas vagas (APELIDO), não sei se amanhã ainda teremos mais vagas. 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Para garantir esse preço de R$280 reais por R$220,00 você pode fazer sua adesão via pix, você 

teria interesse? 

Se sim, precisamos dos seus dados abaixo para cadastro e o comprovante do pix: 

Nome Completo: 

Data Nasc: 

Email: 

CPF: 

 

 

MENSAGEM PADRÃO DE  FECHAMENTO 

Hoje trabalhamos com valores de 185 a 265 reais vai depender qual 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, e 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
20:30. Qual horário e qual dia da semana fica melhor pra você? 

 

 


