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SOBRE O AUTOR
E aí? Tudo bem? Meu nome é Flávio Gabriel, minha formação acadêmica é de Bacharel em Teologia
pela Faculdade FATENE-RJ, mas sou desenvolvedor da web e webdesigner, criador da CodigoXhost
Sistemas Administráveis & Hospedagem e de vários sites, blogs e lojas virtuais.
Eu estudo, analiso e invisto nas melhores oportunidades do Mercado Digital, visando fontes de
trabalhos e rendas honestas através da Internet. Este é o meu 2º E-book, o meu primeiro foi o “Como
Comprar e Vender Importados Online” disponível gratuitamente no meu Blog e outros sites.
Há alguns anos, tive que recomeçar minha vida do zero, juntamente com minha esposa e meu filho na
época ainda pequeno. Sem ter onde morar, com apenas 3 malas de roupas, sem emprego, sem nada...
(Você pode ver minha historia completa no Blog Conquiste Agora).
Eu até podia estar mais na frente, mas perdi muito tempo quebrando a cabeça sozinho, caindo em
ciladas pela internet, até encontrar mentores que me estenderam a mão para me conduzir no caminho
certo do empreendorismo digital. Então aprendi que compartilhar o conhecimento é melhor maneira
que temos de sermos gratos e multiplicar nossa rede de relacionamentos. Por isso compartilho este ebook, porque quero ajudar pessoas que atravessam por dificuldades como eu e sonham em conquistar
sua liberdade financeira online.
Não sou melhor que você, talvez, você esteja até numa situação melhor que a minha quando comecei.
Por tanto não fique esperando um milagre, seja você o milagre, tome a atitude de conquistar agora!
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SOBRE O E-BOOK
Eu fiz este ebook com muito carinho e atenção, visando um bom ensino a todos que lerem este
material.
O assunto principal deste livro digital é como ganhar dinheiro pela internet com 7 Formas Infalíveis,
varias formas foram testadas por mim, com exceção do ganho assistindo Futebol, no entanto assino
em baixo esta forma, pelo fato de estar em contato com empreendedores digitais que me provaram
ótimos resultados nestas área.
Sempre após o ensinamento das formas infalíveis eu recomendo e-books para leitura complementar e
cursos consagrados na área.
Este material vai te fornecer dicas e técnicas, que te ajudarão a encontrar o caminho certo para uma
nova fonte de renda. Como autor não me responsabilizo pela utilização de forma incorreta das
informações aqui contidas.

Termo de Responsabilidade: Em nenhum momento, você verá promessa de "dinheiro fácil" ou
"dinheiro rápido". Não serão abordadas questões de pirâmides ou quaisquer atividades ilícitas. Tudo
que será compartilhado foi, e continua sendo, utilizado por Flávio Gabriel, administrador da
CodigoXhost (CNPJ: 19.007.424/0001-06), que se compromete a passar informações reais e
verdadeiras aos leitores.
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Introdução
Os negócios online são uma realidade. Quem não se atualiza, quem não
utiliza as ferramentas que a internet proporciona está ficando para trás,
isso é fato!
Tanto para empresas como para qualquer profissional, a internet está
sendo utilizada para comunicação, divulgação, profissionalização,
venda de produtos e serviços etc.
As grandes manifestações populares que tem surgido nos últimos anos
no Brasil em consequência da sua situação política são uma grande
amostra do quanto influente é a internet nos dias atuais, com ênfase as
redes sociais.
Por tanto, ganhar dinheiro na internet não pode ser considerado um
mito, é uma realidade para aqueles que se esforçam em se atualizar e
aprender o novo.

“Não desista de seus
sonhos ainda que
muitos não
acreditem, seja você
o primeiro a
acreditar!”
Flávio Gabriel, Rio de Janeiro
Autor do Blog Conquiste Agora

Estar aberto para o novo, é uma característica essencial para aqueles
que almejam ganhar dinheiro trabalhando online e você já tem esta
característica, pois a prova disso é que você já esta lendo este ebook!
Parabéns! Uma ou mais formas Infalíveis para ganhar dinheiro na
Internet contida neste material será a sua nova fonte de renda!
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Capítulo 1

Vantagens das formas
infalíveis
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VANTAGENS
Trabalhar online não é sinônimo de dinheiro fácil, pelo contrário, para você
conseguir os seus objetivos trabalhando pela internet será necessário muito
trabalho e dedicação.

Mas quando você pegar o jeito, isso poderá mudar significadamente o seu
estilo de Vida. Já parou para pensar como isso pode melhorar a sua vida?
O dinheiro extra que você vai conseguir praticando uma ou mais das formas
de ganho pela internet que te ensino neste e-book, poderá se transformar no
futuro a sua maior renda, ao ponto de você se despedir do seu trabalho atual.
Não é exagero! Se outros estão conseguindo porque
você não?
Muitas são as vantagens que você pode alcançar
em relação a um trabalho ou emprego convencional.
Veja a seguir.
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