


 
Eu fico muito feliz por você ter baixado esse ebook, nele você vai encontrar

um método fantástico de atrair clientes através de uma plataforma incrível, que desenvolvi

depois de milhares de testes dentro dessa plataforma que é o YouTube. 

Esse ebook foi criado para ajudar você a consegui atrair clientes potenciais

de forma prática,  rápida  e  muito  mais  barata,  comparada com outras  plataformas de

anúncios.  Essas informações que estão nesse ebook,  foram informações de diversas

pesquisas e cursos que participei, tanto no Brasil quanto no exterior.

Esse  conteúdo  ajudará  tanto  para  quem  está  começando  a  utilizar  o

YouTube, quanto para quem já é avançado e já conhecer as estratégias sobre criação de

anúncios. 

Criei esse ebook para ajudar a abrir uma nova porta de entrada para você

nesse  formato  de  geração  de  tráfego  que  traz  resultados  incríveis  e  muito  mais

rapidamente para os seus negócios! 

“Se você está começando a explorar o marketing digita com o YouTube, 
então você, certamente, já notou o quão poderosos são os vídeos.”

O YouTube é uma ferramenta que poucas pessoas estão utilizando e é uma

ferramenta que gera um resultado sensacional se você souber como utilizar. Por isso, crie

esse ebook para te ajudar a utilizar todo o potencial do YouTube para alavancar ainda

mais os seus negócios.

O YouTube tem 800 milhões de usuários únicos por mês em todo o mundo,

que enviam mais de 60 horas de vídeo ao site por minuto. As pessoas assistem a mais de

4 bilhões de vídeos diariamente, o equivalente a quase metade da população mundial

assistindo a um vídeo do YouTube por dia. Por isso, você que esta aqui, você sabe que é

muito importante começar a utilizar o YouTube para alavancar o seu negócio, atrair mais

cliente e vender mais. 



Mais porque eu devo utilizar o YouTube?

Então vamos lá.

1. Por que você só paga se o usuário assistir o seu vídeo, isso é fantástico. Você só

paga se a pessoa assistir o seu vídeo, caso ela não assista você não paga.

2. Por que o custo por visualização é muito barato. Eu consigo visualizações a 3, 4

centavos no YouTube, comparado a outras plataformas de anúncios, é um número

muito barato e que qualquer pessoa consegue esses custos através do YouTube.

3. Por que você pode escolher quem você quer que assistam seus vídeos, através

das segmentações dos seus anúncios, como, país, sexo, idades e muito mais. 

4. Por que provavelmente o seu concorrente nem imagina que pode atrair clientes

através  dessa  plataforma  incrível.  Então  se  você  já  conhecer  todas  essas

estratégias  de atração de clientes através do YouTube,  você já  estará  muito  a

frente dos seus concorrentes.

 

Hoje os seus potenciais clientes já estão no YouTube, basta você atrai-los

para o seu negócio. 

 
Todos nós sabemos que TODO NEGÓCIO precisa de tráfego,  mas esse

tráfego precisa ser qualificado para que o negócio consiga crescer constantemente. As

técnicas que vou abordar aqui como você hoje são incrivelmente simples e eficientes em

busca de atração de clientes!

A publicidade mais popular YouTube é aquele que está dentro deste grupo,

como anúncios TrueView são aqueles que podemos ver dentro do próprio Youtube. Sua

principal  característica  é  que,  como  acontece  com  os  anúncios  de  texto  do  Google

Adwords, assim você só paga se o usuário clicar ou vê alguma com a mesma duração (30

segundos).



Bem, são basicamente quatro modelos de anúncio que você pode utilizar. 

1. In-Stream – São os anúncios que aparecem no início ou durante a reprodução de

um vídeo, esse normalmente é, é aquele anúncio que você costuma pular quando

você está querendo assistir a um vídeo. Esses anúncios podem ter, no máximo, 15

segundos para vídeos curtos com menos de 10 minutos, ou até 30 segundos para

vídeo com mais de 10 minutos.

Os  anúncios  In-Stream  são  bastante  interessantes,  você  pode  alcançar

milhões de espectadores engajados à medida que eles assistem ao conteúdo em vídeo

de parceiros do YouTube. 

2. In-Slate - Esse aqui é um modelo de anúncio que não é muito utilizado. Esses

anúncios têm a opção de anunciar em um vídeo com mais de 10 minutos. Nesta

opção,  o  anúncio  será  exibido  junto  com dois  outros  e  permitir  que  o  usuário



escolha se quer ver o seu ou um dos outros dois antes de assistir  o vídeo em

questão. Se o usuário escolhe o seu, você será visto na íntegra e, caso contrário,

não teria nenhum custo.

3. In-Search – Os anúncios em In-Search são os que estão no topo ao fazer buscas

no Youtube ou no lado direito acima dos vídeos recomendados. É o mais parecido

com o que estamos acostumados Google Adwords e, de igual modo, só será pago

se o usuário clicar em nosso vídeo e ver não importa optar por ver um segundo ou

dois minutos de ele.

4. In-Display - São os anúncios que tocam automaticamente enquanto você estiver

assistindo a um vídeo no topo do direito recomendada de vídeos do Youtube. Então

você só paga por cada vez que um cliente clica nele, não importa quanto tempo ele

posteriormente envolvido em ver o anúncio.

Então depois disso, agora: qual é o melhor modelo?

Bom, isso vai depender de você. Vai depender de qual modelo você quer

utilizar. Então você pode utilizar tanto o, eu recomendo você use o In-Search e In-Display

porque:  porque  o  In-Search  pra  mim  gera  um  resultado  maior,  porque  eu  só  atinjo

pessoas que tão procurando por aquilo e não por aquele cara que ta querendo ver um

vídeo da Porta dos Fundos e aparece meu anúncio antes. 



Então, o melhor modelo em minha opinião eu uso, o In-Search e In-Display.

Por que? Por que você atinge apenas as pessoas que estão procurando pelo o que seu

vídeo oferece. Você só vai atingir as pessoas que procuram o que você tem para entregar.

O que você precisa fazer para criar um anúncio que converta em vendas?

Você precisa pensar, você vai ter que pensar no que sua audiência quer. 

Basicamente o seu vídeo deve conter um Gancho + Conteúdo relevante +

Chamada para ação. Como assim? Primeiro você vai  descobrir  o que a pessoa quer

assistir.  Como  você  faz  para  descobrir?  Se  você  não  conhece,  tem uma  ferramenta

chamada Keyword Planner.

O Keyword Planner é uma ferramenta gratuita que você pode estar utilizando

para descobrir o que as pessoas estão realmente procurando.

Veja no exemplo abaixo:

Neste exemplo,  existem cerca de 2.900 pessoas buscando mensalmente

“COMO VENDER MAIS”.



Depois  que  você descobrir  o  que as  pessoas  estão buscando,  você vai

trabalhar  isso,  vai  criar  esse  gancho  e  depois  você  vai  criar  um conteúdo  em vídeo

ensinando  o  que  você  prometeu  no  gancho,  você  vai  ensinar  alguma técnica  que  a

pessoa pode fazer em casa que ela pode vender mais, isso totalmente gratuito.

Bem, não vou ficar aqui te enrolando apenas com conceitos, vamos colocar

em ação e construir os nossos anúncios o mais rápido possível! 

Entre em sua conta do Google Adwords - https://adwords.google.com/

Depois clique em TOTAS AS CAMPANHAS DE VÍDEO

Vá em “+ Campanha”

Após isso, você conseguirá criar todas as campanhas que você quiser, basta

seguir o passo a passo:

1º Passo: 

https://adwords.google.com/


2º Passo:

3º Passo:



4º Passo: Escolha qual opção de anúncios que você gostaria de fazer.

5º Passo: Apos escolher a opção de anúncio que você deseja, crie a chamada para o seu

cliente. 



A opção de “Página de Destino”,  você escolherá a opção desejada,  você

pode escolher “Página do Meu Canal no YouTube”, nesse você vai levar o seu cliente

potencial para o seu canal no YouTube e assim criar mais assinantes para o seu canal e

gerar autoridade com o seu avatar.

Ou, “Página de exibição do Vídeo no YouTube”, essa opção leva a pessoa

direto para o seu vídeo sem passar pelo seu canal.

6º Passo:



Agora vamos criar um público personalizado:

7º Passo:

8º Passo: Salve o grupo de Segmentação.

Pronto!



Seu anúncio já está sendo analisado pela equipe do YouTube, agora basta

aguardar a aprovação do seu anúncio.

Assim  que  estiver  aprovado,  seu  anúncio  estará  rodando  e  atraindo

audiência e clientes para o seu negócio.

Estas são apenas algumas das dicas de como fazer os seus anúncios no
YouTube e com isso atrair mais clientes potenciais.

Em 2016  o  YouTube  pretende  está  70% maior  do  que ela  está  hoje.  O

YouTube  hoje  é  recém bebezinho  engatinhando  em  relação  ao  que  ele  vai  ser  nos

próximos dois anos.  Então fique de olhos abertos a essa nova plataforma para atrair

cliente e vender cada vez mais.

É isso aí, vamos aplicar essas Estratégias do YouTube!



Gabriel  Rockenbach  é  palestrante,  autor,  já participou  de  grandes

lançamentos no mercado digita e empreendedor apaixonado por marketing digital

Sua especialidade é transformar o YouTube em uma máquina poderosa e

automática para atração de clientes e geração de vendas.

É idealizador  de programas como YouTube Para Negócios e parceiro  do

YouTube Brasil.

Seu  objetivo  é  abrir  os  olhos  dos  empreendedores  que  estão  perdendo

clientes e vendas todos os dias por não utilizar o YouTube corretamente e ajuda-los passo

a passo nesta caminhada até o sucesso.

Agora o meu objetivo é ajudar todos que possuem um negócio tanto físico

com  digital  a  escalar  seus  anúncios  da  forma  correta,  construindo  uma  audiência

compradora e seguidora para seus negócios!

Um Abraço,

Gabriel Rockenbach. 

YouTube: https://www.youtube.com/user/GabrielRockenbachGR

Site: http://  videotrafego300.com.br

http://videotrafego300.com.br/
http://videotrafego300.com.br/
https://www.youtube.com/user/GabrielRockenbachGR

