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DIREITOS DE DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DESTE EBOOK
A PARTIR DE AGORA VOCÊ TEM PERMISSÃO PARA DISTRIBUIR
LIVREMENTE E REVENDER ESTE EBOOK PELO PREÇO QUE
DESEJAR E FICAR COM 100% DOS LUCROS SOBRE CADA VENDA!
VOCÊ TAMBÉM PODE UTILIZÁ-LO COMO BÔNUS PARA VENDER UM
OUTRO PRODUTO OU TAMBÉM PODE OFERECÊ-LO COMO BRINDE
PARA QUEM ASSINAR SUA NEWSLETTER EXATAMENTE COMO EU
FAÇO. APENAS LEMBRE-SE QUE VOCÊ NÃO TEM PERMISSÃO PARA
ALTERAR O CONTEÚDO DO MESMO, QUER PARCIALMENTE, QUER
INTEGRALMENTE.

1) A INTERNET: UM GRANDE NEGÓCIO!!
Você já parou para pensar no poder de comunicação que a
internet tem? Com apenas um website uma pessoa pode atingir
não somente TODAS AS PESSOAS DO BRASIL COMO
TAMBÉM AS DE TODO O MUNDO! Isso é o que faz da internet
uma grande oportunidade de negócio, uma mina de ouro para
aqueles que sabem manuseá-la a seu favor. E é exatamente
por isso que muitos internautas atualmente faturam milhares de
reais por mês apenas negociando via online. Mas o que eles
fazem? Como fazem? São estas perguntas que serão
respondidas neste ebook.
A maioria das pessoas quando pensam em internet, pensam
em redes sociais, bate papo, lazer, mas não pensam nela como
uma fonte ou oportunidade para se ganhar dinheiro. Quero
abrir seus olhos nesse tocante e lhe mostrar um ramo de
negócio online surpreendentemente lucrativo! Então o
primeiro passo que você deve entender é que a internet pode
ser para você uma excelente fonte de renda extra ou até
mesmo sua principal fonte de renda, desde que você siga as
estratégias corretas de marketing, isto é, as que já foram
testadas, experimentadas e aprovadas.

2) O QUE VENDER NA INTERNET?
Há pessoas que tremem de medo só de pensar em vender;
porém na internet qualquer um pode vender sem ter que ser um
"vendedor de verdade". Isto porque as habilidades que um
vendedor tradicional precisa, como, conquistar, influenciar,
persuadir, buscar contatos, etc, na internet são feitas
automaticamente pelo website sem que haja nenhuma
intervenção humana direta. Isto é realmente FANTÁSTICO!
Uma máquina que fará todo o serviço na qual você terá apenas

que prepará-la, publicá-la e adptá-la para que ela Conquiste,
Influencie e Venda para você!! Ora, quem não quer um negócio
assim?
Mas nesse momento você pode estar pensando: Mas para
vender na internet, eu vou precisar de um produto, vou precisar
embalar, enviar via correio e controlar fretes. E eu lhe digo:
NÃO!! No modelo de negócio que eu lhe sugirei você NÃO
PRECISARÁ estocar nada, nem enviar nada pelos correios.
Que tipo de negócio é esse?
VOCÊ PRECISA TER UM INFOPRODUTO! O QUE É UM
INFOPRODUTO?
Infoproduto é todo produto criado que pode ser usufruido e
vendido (distribuído) via internet. Exemplos: um vídeo-curso ou
uma vídeo-aula; um livro eletrônico ou um eBook; um programa
de computador ou um software. Qualquer produto desenvolvido
dentro desses ramos pode ser chamado de infoproduto e, por
conseguinte, utilizado e vendido (distribuído) via internet.
Antes de qualquer coisa, então, você precisa ter um infoproduto
para iniciar o seu negócio online. Veja bem: você está livre para
comercializar qualquer coisa na internet, mas leve em conta
que um infoproduto não precisa de estoques, não precisa de
pagamentos de fretes, não precisa de embalagens, não precisa
de despesas de envio. Vender infoproduto na internet é a forma
mais sábia de iniciar e ganhar muito dinheiro. Você o reproduz
facilmente e ilimitadas vezes e entrega ao seu cliente via e-mail!
Neste e-mail estará contido um link para o download do
produto. O cliente acessa o e-mail dele, abre sua mensagem e
clica no link especificado para o download. Pronto! A entrega
do produto já foi realizada!

Percebeu a diferença de um infoproduto para um produto
físico? Este é um segredo que está deixando muitos internautas
RICOS DE VERDADE! Eu conheço internautas que ganham à
beira de quinhentos reais QUASE QUE TODO DIA! É claro que
isso não é da noite pro dia. Por trás existe muito trabalho, muita
tática e muita estratégia! É preciso saber a forma correta de se
trabalhar!
Então se ter um infoproduto é um elemento essencial para você
começar seu negócio online três opções estão disponíveis:
Opção 1: Você pode adquirir produtos com direitos de revenda!
O que são produtos com direito de revenda? Basicamente são
produtos que, quando vendidos, revertem ao comprador o direito
de os revender e os distribuir ilimitadamente. Além disso, o
comprador fica com 100% de lucro sobre cada venda concluída.
Esta é uma ótima maneira para começar seu negócio online, pois
existem na internet diversos materiais e produtos de excelente
qualidade que podem ser adquiridos por um bom preço e
revendidos livremente.
É importante notar, porém, o seguinte: embora o comprador
adquira este direito no ato da compra, ele não pode de maneira
nenhuma alterar o conteúdo do produto, quer parcialmente, quer
integralmente. Assim como qualquer outro produto, os
infoprodutos também possuem direitos autorais e o
descumprimento dessa norma acarreta sérias ações judiciais.
Como saber que uma obra possui o direito de revenda? Esta
especificação é feita pelo próprio autor(a) da obra. Em eBooks
essa declaração geralmente é feita no cabeçalho; outras vezes
no encerramento.

Este relatório que você está lendo agora, possui direitos
ilimitados de Revenda e também pode ser distribuído livremente,
desde que mantidas as fontes e o conteúdo não seja violado
ou alterado nem parcialmente nem integralmente.
Veja alguns produtos de qualidade com DIREITOS DE
REVENDA que você pode adquirir e revender na internet
(inclusive eu os vendo e ganho dinheiro com eles):
1) TV Digital Na Internet: Um software disponibiliza mais de
3000 canais na internet, além de milhares de downloads de
músicas, vídeos, filmes e documentários. Este software é vendido
por apenas R$ 9,90 e não possui mensalidades. Veja o link desta
página: http://www.tvdigitalnainternet.net
Para adquirir o direito de revenda deste produto acessar:
http://www.tvdigitalnainternet.net/revenda
O que você acha, não é um produto quente? As pessoas não
procuram na internet exatamente filmes, videos, músicas e
canais de TV?
2) The Ultimate BackLink Builder: Um programa capaz de criar
centenas de backlinks para seu website em menos de 20
minutos!
Todos
os
detalhes
em
http://www.rendacursos.com/backlinkbuilder
Opção 2: Vender infoprodutos de terceiros como afiliado!
O que é um afiliado? Afiliado é quando você vende um produto
terceirizado ganhando uma comissão sobre cada venda. Há
muitos sites por aí que oferecem o sistema de afiliado. E há
alguns que realmente valem a pena você se tornar afiliado. Tanto
na primeira opção quanto na segunda você pode iniciar o seu
negócio sem ter o trabalho de desenvolver seu próprio produto e
mesmo assim ganhar um bom dinheiro.

No entanto, é importante tomar algumas precauções antes de
iniciar um negócio no sistema de afiliados. É importante:
- avaliar a confiabilidade da companhia e verificar a honestidade
e compromisso com a entrega dos produtos.
- avaliar se a companhia realmente tem sucesso na internet e
- verificar quanto de comissão você ganhará por venda.
Confiabilidade e honestidade atualmente são imprescindíveis,
principalmente porque há muita enganação, roubo, nesse mundo
dos negócios. Se você se tornar afiliado de uma empresa ou de
um sistema de trabalho, precisa TER CERTEZA da presença
desses dois predicados: confiabilidade e honestidade. Caso
contrário, ao invés de ganhar dinheiro você terá má reputação e
muita dor de cabeça.
Avaliar se a companhia tem realmente sucesso na internet
também é de suma importância. De nada adiante você se tornar
afiliado de uma empresa que não tem sucesso e não sabe
vender na internet. Se você vender os mesmos produtos que
uma companhia dessas também terá o mesmo destino: o
fracasso!
Verifique, também, quanto de comissão você ganhará por cada
venda. Os bons sistemas de negócios são aqueles que oferecem
comissões acima de 50%. Portanto não trabalhe com
companhias que oferecem porcentagem abaixo disso, a menos, é
claro, que o produto a ser vendido seja MUITO BOM COM ALTO
VALOR PERCEBIDO, e que sua comissão, embora abaixo de
50%, lhe forneça também um bom valor a receber. Exemplo: Um
ótimo produto que é vendido por R$ 300,00. Sua comissão é de
40% sobre cada venda. Seu lucro então é de: 40% de 300 = R$

120,00! Nada mal! Então nesse caso é claro que vale a pena
trabalhar com esta companhia. Avalie sempre sua comissão!
Além de avaliar essas três características mais importantes, você
poderá avaliar também: se a companhia lhe dará suporte
facilmente; se lhe dará um site pronto para divulgar; se lhe dará
sua comissão na data determinada; se lhe dará apoio a
problemas com clientes.
Quero recomendar um sistema de afiliados que eu mesmo
participo e que:
- É plenamente confiável.
- É plenamente honesto.
- Tem um nível de ganhos absolutamente INACREDITÁVEL,
conforme você mesmo pode verificar no site que indicarei abaixo.
- Disponibiliza a todos os afiliados um site pronto, isto é, um
subdominio do site principal que a própria companhia utiliza.
Você, portanto, terá a mesma ferramenta que a companhia
utiliza!
- Disponibiliza a todos os afiliados um Escritório Virtual, onde
estão contidas inúmeras informações a respeito do negócio,
inclusive, um extenso manual com diversas modalidades de
divulgação do seu site.
- Comissão de aproximadamente 53% sobre cada venda!
- Negócio com alto pontencial de crescimento!
- E o mais INCRÍVEL: dá a você a oportunidade de construir seu
próprio sistema de afiliados, alavancando ainda mais seus

ganhos!
Acesse: www.milreais.ganhardinheiroagora.com
informações completas!

e leia as

Bom, embora você possa iniciar seu negócio online utilizando as
opções 1 e 2 e ganhar mesmo muito dinheiro com elas, existem
duas desvantagens nessas opções que são:
- Muita concorrência: imagine que você comprou um produto com
direito de revenda. Conseguiu vendê-lo para 5 pessoas ficando
com 100% dos lucros. Acontece que essas 5 pessoas que
compraram o produto de você também tomaram posse do direito
de revendê-lo. Vamos supor que cada uma delas também tenha
vendido para 5 pessoas; 5 x 5 = 25 pessoas. Essas 25 pessoas
também revenderam para mais 5 pessoas cada uma. Então: 25 x
5 = 125 pessoas. Idem para estas 125 pessoas; 125 x 5 = 625
novas pessoas que também podem revender o mesmo produto.
Vamos parar por aqui. Só aqui nesse momento existem você + 5
+ 25 +125 + 625 = 781 pessoas revendendo o mesmo produto!
Não demorará muito e este produto estará "saturado"(isto é
polêmico pois a internet também cresce muito a cada dia) no
mercado acarretando a segunda desvantagem:
- desvalorização rápida: como existem muitas concorrências os
vendedores começarão a vender o produto por um preço cada
vez menor, no intuito de vendê-lo mais e assim, o lucro com
aquele produto também será enfraquecido. Portanto, a melhor
maneira de ganhar dinheiro com as opções 1 e 2 é ser pioneiro
do produto ou negócio ou fazer uso de um sistema que possa te
fazer construir seu próprio sistema de afiliados, como referi acima
no sistema de afiliados que participo.
Opção 3: Produzindo seus próprios produtos!

Esta é, com certeza, a melhor forma de se ganhar dinheiro na
internet! Quando você cria seu próprio produto você adquire
exclusividade, e se o seu produto for bom, quente, acredite, você
pode ganhar milhares de reais por mês com ele! Pergunte-se a si
mesmo: O que você mais gosta de fazer? Você possui algum
conhecimento técnico que poderia ser transformado num curso?
Qual informação você vive correndo atrás? Existe algum modo de
aproveitar estas informações para escrever um eBook? Qual o
ramo do seu trabalho? Seria possível extrair daí informações
para desenvolvê-las num vídeo curso ou num áudio curso?
Posteriormente a essas perguntas você precisará levar em conta
outras: Existe mercado para o que estou produzindo? Meu
produto tem apelação para o que as pessoas em geral "precisam"
ou "necessitam"? Estas perguntas são muito importantes pois
não adianta nada a pessoa produzir um excelente video curso
sobre algum tema, se, na verdade, quase ninguém se interessar
por ele. Seu produto precisa ter apelação, isto é, precisa ter
conteúdo que interesse a maioria das pessoas.
Um milionário dizia que, para ganhar dinheiro ou mesmo ficar rico
"basta oferecer para as pessoas o que elas precisam ou
necessitam, com um lucro em cima disso".
Como escrever um eBook ou livro digital?
Antes de escrever é aconselhável fazer uma lista de todos os
pontos que quer considerar em seu livro. Posteriormente,
descreva numa sequência lógica cada um deles em seu relatório.
Escreva de uma forma clara, de modo que todos possam
entender. Sua escrita deve ter começo, meio e fim. Sempre
conclua seu raciocínio. Procure escrever frases e parágrafos
curtos para não cansar a leitura. Utilize títulos e subtítulos para

facilitar a compreensão do leitor.
Releia tudo que escreveu corrigindo o texto e inutilizando
palavras desnecessárias simplificando ao máximo sua leitura.
Após havê-lo concluído, escreva uma introdução e, se
necessário, o índice, tratando-se de um eBook dividido em títulos
e subtítulos.
O título do livro digital deve ser o mais sensacional possível, pois
ele é um dos arranques de venda. A propósito, talvez você não
saiba disto, muitas Editoras utilizam esse truque; pegam livros
antigos que não venderam quase nada, fazem um nova edição
mudando somente o título, e o vendem novamente.
Muitas vezes o livro torna-se um "best seller" somente por causa
da mudança do título. Compreende agora porque o título é de
importância capital? O título não deve ser muito longo. Escreva
num papel vários títulos e depois escolha o que achar melhor,
mais chamativo e simplificado para o seu eBook.
O seu livro digital também deverá ter uma capa virtual bonita.
Lembre-se o que diz a regra: "as pessoas compram o livro pela
capa". Portanto este elemento tem importância de mesma
proporção que o título, pois, na verdade, um complementa o
outro.
Para você ter uma capa 3D vai precisar de duas coisas:
Primeira: um programa para elaborar imagens que vão estampar
a parte frontal da capa e outra imagem para estampar a parte
lateral. Existem na internet, programas gratuitos que são
utilizados para a criação de imagens de capas virtuais. Um deles
é o Kronen Design. Você pode fazer o download gratuito desse
programa
diretamente
no
link
do
fabricante:
www.kronen-media.de/download/kronendesign. No meu blog
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