
JORNADA
DO DONO DE AGÊNCIA

Você está cada dia mais próximo do sucesso na sua agência! O Workshop Agência10x vai 
trazer alguns dos principais pilares que donos precisam entender e implementar para sair do 

operacional, conquistar mais clientes, faturar e lucrar muito mais.

No mapa a seguir, você irá entender com mais clareza qual o seu caminho nessa jornada de dono 
de agência!

fazer sua inscrição no 
Workshop Agência10x

buscar medidas para 
reestruturar a agência 
com o método certo

VOCÊ ESTÁ AQUI

adicionar as aulas do 
Workshop na sua agenda

participar da aula 01participar da aula 02participar da aula 03

24/06

23/06
22/06

14h

14h
14h

salve a aula 01

salve a aula 02

salve a aula 03

responda ao quiz

entre no grupo do 
WhatsApp 

tema: O Multiverso das 
Agências Digitais — O que 
fazer HOJE para FATURAR 
MAIS e ter LIBERDADE 
FINANCEIRA

Além do panorama do 
mercado digital hoje, 
em geral, você tem 
conhecimento sobre tipos 
de serviços prestados em 
agência que serão essenciais 
nos próximos anos, ou 
aqueles que não vão auxiliar 
em um plano de escala a 
longo prazo? Afinal, o que dá 
mais trabalho, mais prejuízo 
e mais lucro em uma 
agência?

tema: PROCESSOS Para 
Sair do OPERACIONAL da 
Agência — e LUCRAR Mais 
Com Isso!

Você acha que a sua 
agência só vai lucrar se você 
estiver colocando a mão na 
massa junto com a equipe 
operacional? Então você 
está errado! O papel do 
dono é coordenar e focar na 
gestão da empresa e, se você 
estiver ocupado lidando com 
clientes, está perdendo horas 
de planejamento e estudo 
para crescer a agência.

tema: Os 3 Pilares da 
AQUISIÇÃO DE CLIENTES em 
Agências Digitais

Se você quer executar 
qualquer plano para escalar 
a sua agência, você precisa 
de clientes. Mas, será que 
você está executando 
as melhores estratégias 
de aquisição, ou está 
apostando em técnicas que 
não te dão previsibilidade de 
novos contratos?

DATA:

DATA:

DATA:

HORÁRIO:

HORÁRIO:

HORÁRIO:

começar uma agência 
digital e não saber o que 
fazer para que ela cresça

responder ao quiz do 
Workshop Agência10x

entrar no grupo do 
WhatsApp

entrar na minha lista VIP

(em breve)

conhecer o método 
Agência10x

(em breve)

testar o método 
Agência10x na sua própria 
agência

(em breve)

Se você trilhar esse caminho, você conseguirá sair do operacional e escalar a própria agência. 
Então, fique ligado e prepare-se para o Workshop Agência10x!

Quem é o especialista?

Desde 2008 comecei a trabalhar formalmente, 
montando minha “eugência”. Hoje sou dono e CEO 
da Agência Mestre, eleita a Agência do Ano de 2017, 
2018, 2019 e 2020, sendo a 1ª parceira Diamond da RD 
- Resultados Digitais.

Ao longo dessa jornada de mais de uma década, 
conquistei uma bagagem que nenhum livro ensina e 
que curso nenhum aborda. Aprendi, na prática, com 
erros e acertos, o que funciona melhor para agências 
digitais. 

Mais do que isso, aprendi a gerir esse tipo de 
empresa, que tem ganhado cada vez mais espaço no 
Brasil, e desenvolvi um método.

Atualmente, meu propósito, como dono da Agência 
Mestre, é continuar fazendo com que ela e nossos 
clientes cresçam. Mas quero mais do que isso. Quero, 
através do método do Agência10x, contribuir com o 
mercado digital brasileiro e ajudar a SUA agência a lucrar.

FABIO
RICOTTA

https://agencia10x.com/agenda-aula1/
https://agencia10x.com/agenda-aula2/
https://agencia10x.com/agenda-aula3/
https://agenciamestre.typeform.com/to/Om2BTLTY
https://joinzap.app/agencia10x
https://joinzap.app/agencia10x

