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Qualquer pessoa pode
ganhar dinheiro através
de um blog. No entanto,
para atingir esta meta é
necessária muita
competência.

COMPETÊNCIA

Esta é realmente a palavra de
ordem para o sucesso como
blogueiro.
Aqueles que dizem que o
produto ou serviços certo para
vender na internet é garantia
de sucesso financeiro, não
estão dizendo toda a verdade!

Ter o produto certo é apenas
uma pequena parte do negocio.
Blogar é muito mais complexo
do que parece. E se você quiser
saber mais sobre este negócio,
eu recomendo que você leia
este artigo criar sites.
(Ganhar Dinheiro Criando
Sites – Monetização do Site
http://www.criarsites.com/ganhar-dinheirocriando-sites-monetizacao-do-site/).
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Para exercício da competência separei algumas reflexões
que devem ajudá-lo a verificar se seu blog está no caminho
para o sucesso.

Publico alvo

o que você faz para atingir seu
publico alvo, qual a sua
estratégia?
Faça o seu publico falar
através de emails, de
comentários e de pesquisas. Se
você conhecer o seu publico
saberá qual a necessidade do
mesmo, logo saberá o que
publicar e o que vender.

- Você fala de um jeito para o
idoso e de outro para um
adolescente, certo? Por isso
você tem que saber a idade de
seus leitores. Essa técnica lhe
fará mais amigável.

- Você sabe a idade dos seus
leitores ou dos possíveis leitores?

Choque seu leitor!
Você tem chocado os seus leitores?
Você tem que chamar a atenção dos
seus leitores para um possível
debate nos comentários.
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Um artigo com muitos comentários é uma pagina importante
para o Google.

O que o torna diferente dos
outros blogueiros?
O que você está fazendo para
ser original?
O seu blog não pode ser mais
um, crie novidades!

Cadê o seu produto?
Você tem que vender produtos
rentáveis, rápido e fácil de
entregar (entrega digital).

!!!Excelência!!!
!!!Excelência!!!
O que você faz melhor do que
ninguém em seu nicho ou o que
você pode aprender a fazer?
Pra onde você está indo?
Seu objetivo final é claro em sua
mente, qual a sua meta, Talvez

chegou o momento de pausar a
produção e pensar tão somente
nisso, Quais são as suas metas?
Atenção “Escada que sobe”
É proibido descer!
Se você já definiu a meta final
agora pense nos degraus que te
levaram até ela.
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

