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Idade do intercambista? 

Tempo disponível para o intercâmbio? 

Tipo de programa – ex. High school, férias, estudo e trabalho? 

O que espera da experiência – Como o intercâmbio irá impactar na vida dele? ·

Estimativa de embarque? 

Orçamento para a experiência? 

Tem algum hobby? O que gosta de fazer no tempo livre? 

Tem alguma preferência de destino? 

Gosta de frio ou calor? 

Perfil de cidade: Cidades menores ou maiores? 

Perfil de visto? 

É a primeira experiência de intercâmbio do prospect? Se já viajou antes, qual

destino, qual escola? 

É a primeira pessoa da família a viajar ? Se já teve alguém que viajou, como

foi essa experiência? Qual escola estudou? 

Já está cotando com outras agências?

1º CONTATO NO WHATSAPP 

Olá, tudo bem? 

Welcome on board! 

Você deu o primeiro passo para transformar a sua vida! 

Eu sou (Nome do especialista) e estou muito feliz em poder te

atender. 

Optamos por não fazer um copy fixo das perguntas pois o ideal é que o contato

seja dinâmico com o cliente. 

Ao final da interação com ele você deve conseguir identificar o perfil do cliente e

objetivos: Através de perguntas chaves, você deve identificar: 
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ENVIO DE ORÇAMENTO

Olá, (Nome do cliente)! 

Tudo bem? 

Conforme conversamos, encontrei as melhores opções para o seu

intercâmbio com a ETC. 

Peço para que você analise com calma e veja se está dentro das

suas expectativas. Aproveito para compartilhar algumas

informações sobre os destinos: 

ADICIONE AQUI O TEXTO FALANDO SOBRE O DESTINO

O intercâmbio é uma experiência única e que você irá lembrar por

toda a vida, portanto, essa etapa de planejamento é super

importante para encontrarmos a escola e o destino ideal para

você. 

Nesse link explicamos com mais detalhes sobre as formas de

pagamento (

Qualquer dúvida ou necessidade de alteração das propostas, estou

à total disposição, ok? 

Um abraço e conte comigo! 

Atenção consultor - Importante inserir no email das cotações: 

Explicativo de visto (caso necessário), brochura da escola, lâmina da acomodação,

calendário de atividades, detalhamento sobre forma de pagamento ETC.

///COPIES



DESPEDIDA PARA CLIENTES SEM RETORNO

Olá (Nome do cliente), tudo bem? 

Tenho tentado falar com você nos últimos dias, mas acho que não

é o melhor momento para tratarmos do seu projeto. 

Estou encerrando o nosso atendimento por enquanto e fico à

disposição para quando quiser retomar os planos do seu

intercâmbio, ok? 

Um grande abraço 

FECHOU COM A CONCORRÊNCIA

Olá (Nome do cliente), tudo bem? 

Obrigada pelo seu retorno e fico muito feliz por ter tomado esta

decisão de fazer intercâmbio! Uma pena não ser com a gente. Mas

o desejo será o mesmo: que você tenha uma experiência incrível!

Um grande abraço 

ADIOU OS PLANOS DO INTERCÂMBIO

Olá (Nome do cliente), tudo bem? 

Agradeço pelo seu retorno. Entendo que agora não é o melhor

momento para você fechar o seu intercâmbio.

Continuo à sua disposição quando quiser retomar o planejamento,

ok? 

Um grande abraço
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