
ROTEIRO DEFININDO O SEU PRODUTO 
(Com exemplo do meu produto) 

 
 
1 -  Qual o nome do seu produto ou serviço “foco” que deseja vender? 

 
Reprogramação de ECU, ou reprogramação de motor 

 
2 - Como você descreve este produto foco? 

  
Reprogramação do motor gerando força, desempenho e economia para o usuário. 

 
3 – Como você acha que o seu cliente ou algum amigo descreveria este 
produto?  

 
é um repotenciamento para gerar mais desempenho e mais potência. 

 
4 - O que torna este seu produto único? 

 
O sistema de Reprogramação Chipbras é única porque somos nós os pesquisadores e criadores 
desta tecnologia e que posteriormente também fomos os primeiros a trazer esta tecnologia da 

Alemanha e da Itália, onde contemplamos em ter os mapas de alterações identificados de 
formas precisas e corretas para dar aos clientes a segurança destas alterações. 

 
5 - Qual o principal benefício do seu produto? 

 
O maior beneficio é ajudar pessoas a conseguir desempenhar melhor suas funções de 

motorista, operadores de maquinas, e até mesmo aqueles que buscam por maior segurança na 
condução de seus veículos. 

 
6 - E qual o benefício secundário ou o que este produto tem escondido 
que o seu cliente desconhece? 

 
o uso da reprogramação do motor também ajuda aqueles que buscam melhorar o desempenho 

de seus veículos para terem resultados melhores em seus trabalhos, tais como economia de 
combustível 

 
7 - Qual a dor ou problema que seu produto ira resolver? 

 
Esta reprogramação ajuda as pessoas evitarem o stress da direção, principalmente quando a 

falta de força e desempenho. Também ajuda a terem agilidade e maior rapidez no sentido de 
produzirem mais rápido. Por exemplo, em se tratando de agilidade em carga, o motorista não 
ficar se arrastando pela estrada, na agricultura, agilidade tanto no plantio como na colheita e 

fazendo a diferença quando o interesse é o tempo. 
 

8 – Qual a característica do seu produto e o benefício correspondente? 



 O conhecimento do conjunto como um todos, não apenas do motor gerando maior 
confiabilidade nas alterações a serem efetuadas afim de não comprometer as demais estruturas 

tais como, cambio, diferencial, transmissão etc... 
 

9 – Qual a vantagem e desvantagens dos produtos concorrentes que 
existem no seu mercado? 

 
o nosso principal concorrente é focado em carros e caminhonetes, porem o mesmo também 

opera com caminhões e tratores, é mais novo no mercado, mas sua família é possuidora de 
bens e finanças onde isto ajuda a divulgação . Um outro concorrente possui um produto inferior 

porem é atentado para o preço, ou seja, bem aquém do nosso. Ambos os concorrentes não 
atentem os franqueados 24 h. os designers são melhores, as mídias de divulgação também são 

maiores devidos a capacidade financeira. 
 

 


