Termos de Uso
É terminantemente proibido a aplicações das técnicas, estratégias e dicas citadas nessa obra, para aqueles que
não estão de acordo com os termos abaixo.
- O uso desse e-book é proibido para menores de 18 anos de idade, exceto se estiverem acompanhados dos seus
responsáveis legais.
- O autor não garante o funcionamento de todos os links citados nessa obra, pelo fato de poderem mudar
constantemente, e pelo fato do autor não possuir o domínio de todos sites e links citados não podendo garantir
assim a funcionalidade, ou disponibilidade dos sites e links citados.
- Ganhar dinheiro tanto na internet quanto fora dela depende de cada pessoa, da utilização das ferramentas
certas e da forma correta.
O leitor devera analisar todas as informações e dicas descritas neste e-book e tomar a melhor escolha possível
para, lhe possibilitar ter ganhos reais na internet.
- Poderão haver alguns erros de escrita ao longo deste e-book, conforme forem feitas atualizações eles serão
corrigidos.
- As propagandas de marketing e anúncios neste livro são meramente ilustrativas e educativas para a área de
webmarketing e marketing em geral, não tendo assim o autor qualquer obrigação de dar ganhos financeiros aos
leitores, webmarketers ou qualquer outro que praticar as estratégias, ensinamentos ou conselhos expostos neste
livro, caso o leitor queira conselhos financeiros especializados deverá buscar informação com os profissionais
competentes na área financeira, administradores, consultores financeiros entre outros capacitados na área
financeira ou empresarial.
- O autor não garante nenhuma forma de enriquecimento fácil, enriquecimento, ou ganhos financeiros, em
hipótese alguma, ou dinheiro fácil, o dinheiro legal só é possível mediante ao trabalho, o autor se exime também
de qualquer garantia de ganho de dinheiro, sendo o próprio leitor, o responsável por adquirir dinheiro ou
não,tanto na internet quanto fora dela.

- O autor não garante permanentemente o funcionamento dos links ou sites disponíveis nesse e-book, os
mesmos poderão ocasionalmente estarem com algum problema de configuração ou falha técnica, bem como,
poderão estar em manutenção ficando assim o leitor ciente desses contratempos que poderão ocorrer por força
maior dos desenvolvedores dos sites recomendados.
- Não é de responsabilidade do autor o conteúdo dos links ou sites postados, sendo de responsabilidade de seus
idealizadores, bem como suas funcionalidades ou falhas caso houverem.
- O autor não se responsabiliza por qualquer perdas ou danos as pessoas ou aos seus bens devido ao uso das
técnicas, descritas ou estratégias ensinadas e expostas, ou do mau uso das informações contidas nessa obra.
- O autor não se responsabiliza pelas listas de fornecedores de produtos internacionais ou nacionais que forem
oferecidas no infoproduto indicado nesse e-book, sendo de responsabilidade do leitor usar ou não usar a lista do
criador do infoproduto anunciado neste e-book.
- Os programas indicados nesse e-book não possuem corpo físico sendo portanto produtos digitais enviados de
forma eletrônica, virtual por meio da internet, nenhum produto físico será enviado para os compradores de
quaisquer dos infoprodutos indicados nessa obra.
- O autor não se compromete com a veracidade de nenhuma parte ou totalidade do infoproduto anunciado
sendo de responsabilidade do leitor adquirir ou não o infoproduto indicado neste e-book.
- Cada leitor deve analisar as vantagens e desvantagens dos programas propostos, e decidir se deve ou não
aplicar as técnicas e estratégias descritas nessa obra, por sua total responsabilidade, eximindo o autor de
qualquer responsabilidade ou obrigação de ressarcimento.
- Caso o leitor não esteja de acordo com esses termos e nem possa ser responsável por seus atos e escolhas
pessoais, o mesmo não deverá ler, e nem aplicar as técnicas e estratégias descritas nesta obra.
- Ao prosseguir na leitura desse e-book e aplicar as estratégias, técnicas ou dicas citadas nessa obra, o leitor esta
de acordo que leu esses termos e esta se comprometendo com todos os termos citados acima, e declara que esta
ciente e que aceita plenamente todas as clausulas acima.

Distribuição Livre
O leitor tem o direito de copiar,enviar por e-mail para; os seus
familiares, parceiros de negócios, amigos ou qualquer outra
pessoa, distribuindo este material nos mais variados meios
virtuais e até imprimir copias, desde que não altere o conteúdo
do mesmo.
Este e-book poderá também ser dado como brinde para os seus
prospectos e interessados em seu website, minisite de vendas
entre outro sites, ou em paginas de captura.
Caso queira citar partes deverá mencionar a fonte, sempre
dando os devidos créditos ao autor.

Venda Livre
O leitor tem direito de vender livremente este e-book nos mais
variados sites de vendas ficando com 100 dos lucros, no valor
que achar conveniente vende-lo.

Proibida a Modificação Dessa Obra
É proibido fazer qualquer tipo de alteração nessa obra sem a
devida autorização do autor por escrita e assinada pelo mesmo,
ou mesmo não creditar o autor, atribuindo a si mesmo esta obra.
Estas ações poderão ser consideradas como crime de plagio e
violação dos direito autorais, e o culpado poderá ter que
responder judicialmente pelo seu ato podendo ter que pagar
uma indenização sugerida pelo autor.
LEI DOS DIREITOS AUTORAIS:
LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
Todos os direitos de publicação e edição desse material são
reservados a; Felipe Ferreira de Oliveira

Caso haja violação de algum desses termos por favor entre em
contato denuncie, a sua identidade será mantida em sigilo:
Suporte: felipe_suporte@outlook.com
Duvidas, elogios, reclamações e sugestões:
felipe_suporte@outlook.com

Como você pode usar esse material:
Você poderá:
Adquirir novos conhecimentos.
Dar de brinde no seu site ou blog para os que se
cadastrarem.
Disponibilizá-lo no seu site para dar mais conteúdo aos
visitantes.
Você poderá dar de brinde na compra de seu produto.
Enviar para os seus parentes, amigos, conhecidos entre
outros.
Usar em paginas de captura.
colocá-lo a venda no seu website ou em outro site de
vendas.

`
LIVRO DIGITAL EM PDF: Caso você tenha adquirido por meio impresso este livro, solicite o seu
e-book em formato digital PDF AQUI!: felipe_suporte@outlook.com

O Autor

Felipe Oliveira é especialista em web marketing pesquisador de
internet marketing , marketing de atração e programas para
ganhar dinheiro na internet.
Tem guiado muitas pessoas na caminhada para o sucesso
financeiro internet fornecendo para isso diversas estratégias e
conhecimentos diversos, conta com uma vasta experiência no
internet marketing e conta com fracassos e sucessos em seu
currículo.
Felipe Oliveira sabe que para se ganhar dinheiro de verdade na
internet é muito diferente do que muitos pensam ou ensinam.
Felipe Oliveira mostra com o que realmente vale a pena se
investir na internet para se ganhar dinheiro de forma garantida,
colocando a disposição do publico apenas os programas de
ganho de dinheiro mais promissores.
Ao invés do que se pensa de ganho de rápido e fácil na
internet, na verdade temos tarefas bem trabalhosas para fazer
antes como em um trabalho tradicional, mais, que no final são
incrivelmente recompensadoras pois as possibilidades são
imensas e variáveis.

Contatos:
Não se esqueça de adicionar os meus contatos...
Facebook: http://www.facebook.com/felipeoliveira.wm?success=1
E-mail: felipe_suporte@outlook.com
Skype: felipe.oliveira755
O skype é uma ótima forma de se comunicar em tempo real
como se fosse um telefone mais com a opção de vídeo, bastando
você ter um fone de ouvido com microfone ou ambos acoplados
no seu computador se ambas as pessoas tiverem skype podem
se comunicar como em um telefonema de qualquer parte do
mundo.
Se você ainda não tiver o Skype faça sua inscrição grátis aqui
http://www.skype.com/pt-br/download-skype/skype-for-computer/
E baixe o programa do skype também gratuitamente aqui:
http://www.superdownloads.com.br/download/153/skype/
Adicione o meu Skype: felipe.oliveira755

Duvidas e sugestões.
felipe_suporte@outlook.com

Acessando os Links
E muito importante saber como usar esse e-book para você ter
um maior proveito dele como um todo, pois bem, nesta obra eu
postei vários links para ajudá-lo no cadastro de alguns sites que
você vai entender mais tarde, esses links estão com a cor azul, ao
vê-los você devera clicar neles para ter acesso a informação
citada.
Ao abrir algum link contido nesse e-book poderão aparecer
mensagens para você confirmar, para ver os links terá então que
clicar em Confirmar, após isso a pagina ou link solicitado abrira.
Por exemplo:

Caso você não tenha o Adobe Reader você deverá instalar no seu
computador o Adobe Reader para poder ver os arquivos em PDF, o
Adobe Reader é um leitor de PDF.
Baixe aqui o Adobe Reader aqui gratuitamente:
http://www.baixaki.com.br/download/adobe-reader.htm
Caso algum link não esteja funcionando ao clique, escreva na
barra de endereços, ela fica em cima na parte onde ficam os
endereços dos sites.
.
E depois clique na setinha para direita ou se preferir clique no
botão ENTER.
Caso você não entenda muito de informática ou em utilizar um
computador, sites, você pode pedir para alguém de confiança
para lhe ajudar, a acessar os links e a fazer os cadastros que
forem necessários.
Caso você esteja com dificuldades aconselho você a pedir ajuda a
alguém que entenda, afinal ninguém sabe de tudo.

RECEBA MINHAS
DICAS GRATIS!
Olá amigo(a) se você deseja receber minhas
dicas sobre novos programas digitais, e
novidades da internet entre outras, mande
um e-mail para: felipe_suporte@outlook.com
Com o seu nome e a mensagem:
( “Quero receber dicas grátis!” )
Assim que houverem dicas grátis nos lhe
enviaremos!

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:

