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Seja bem vindo (a)
Em 1º lugar eu quero de agradecer por ter baixado este ebook, você está no caminho certo para se tornar um
empreendedor digital de sucesso, com essas dicas valiosas
que contem neste livro digital, você será capaz de ganhar
muito dinheiro pela internet de forma honesta, através de
vendas online.
Neste e-book, eu vou de mostrar passo a passo como começar
o seu negócio do zero pela internet, e colocando em pratica
tudo que eu vou de mostrar com certeza você será capaz de se
tornar um empreendedor digital de sucesso.
Vou contar um segredo a você, hoje em dias milhares de
pessoas comuns estão fazendo fortunas online, Mais de R$
500 bilhões são gastos globalmente em publicidade por ano.
Já esta mais do que na hora de você começar a faturar um
pedaço desta fatia deste bolo milionário que circula pela
internet, você não acha?
Com as dicas e os segredos que vão ser revelados aqui
qualquer um pode ganhar dinheiro online, deste que
colocados em pratica.

Nota: Todos os links clicáveis neste e-book, são de total
confiança, por padrão o leitor de pdf mostra uma mensagem
dizendo que o documento está tentando se conectar ao site,
basta apenas clicar em permitir e pronto, você será
direcionado para o Blog do produtor do e-book.
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1º lugar eu vou me apresentar, meu nome é Ricardo Cristiano
Da Silva, sou blogueiro deste 2009, sou do estado de Minas
Gerais da cidade Guaxupé e criei este E-book , que tem como o
principal objetivo compartilhar conhecimento de como
ganhar dinheiro pela internet, com produtos digitais.
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Comecei a me interessar em ganhar dinheiro online, por causa
da grande demanda de produtos e variedades disponível
online.
Ganhar dinheiro online é possível sim, mas atenção escolha as
empresas certas para o seu sucesso, no começo eu fiquei meio
perdido entre inúmeras opções de empresas online fiquei
pesquisando sobre empresas do tipo programas de afiliados,
foi ai que eu conheci uma plataforma de produtos digitais o
Hotmart, que eu mais me identifiquei devido a grande
demanda que este mercado online oferece.
Meu principal objetivo na vida é ser bem sucedido como um
empreendedor digital, e quero compartilhar com vocês meus
conhecimentos que descobrir com o passar do tempo, as
técnicas e aprendizado que eu aprendi foi realizando na
prática.
Porem eu quero deixar bem claro que ganhar dinheiro online
não é tarefa fácil, este negócio que muitos dizem por ai de
ficar rico da noite para o dia é mito, a não ser se você ganhar
na mega sena ou receba uma fortuna milionária de algum
parente seu.
O trabalho online, exige tempo, dedicação, marketing de
divulgação, paciência, só assim o dinheiro vem há meio,
médio, longo prazo.
Meu blog: http://www.rcgranaextra.com
Minha dedicação e longas horas de trabalho, foram gasta
neste livro digital é de coração que estou disponibilizando
minhas estratégicas, porque eu vejo muita gente se matando
em um emprego que ocupa todo o seu tempo, e muita gente já
está cansado de viver assim, e foi pensando em ajudar essas
pessoas que querem mudar de vida financeiramente, eu
resolvi escrever este livro e de dar de presente, isso porque o
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conhecimento compartilhado não tem fronteiras, e a internet
está ai para todos conquistarem o seu espaço.

Vamos ao e-book, boa leitura!
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O que são programas de afiliados, e
como ganhar dinheiro com eles.

Programas de afiliados, são um tipo de marketing utilizadas
por empresas do setor, para divulgar seus produtos, através
de blogs, espalhados pela internet, aonde pessoas comuns se
cadastram, para oferecer ao seu visitante conteúdos em forma
de banners ou links que direcionam o visitante para a página
patrocinada indo para a página do anunciante, o papel do
afiliado é servir de ponte entre o anunciante e o comprador
gerando assim as vendas, porque quando esses potencias
clientes adquirem algum serviço ou compram algum produto,
você é renumerado por isso, essa renumeração já é estipulada
pela empresa que oferece o serviço para o afiliado, a comissão
vária de 5% há 30% de lucro para o afiliado que vez a ponte
entre o patrocinador e o cliente, que comprou o produto da
empresa, já ouvi falar que existem programas de afiliados que
pagam mais de 40% de comissão isso é maravilhoso ganhar
40% de comissão por venda.

E-book Como ganhar dinheiro online

Os Principais tipos de renumeração são :
CPM: é a renumeração paga por visualizações, de banners
exibido em seu site está renumeração está estipulada na
maioria dos programas de afiliados que é paga por cada mil
visualização.

CPC : é a renumeração paga por cliques que seus visitantes,
clicam quando navega pelo seu site.

CPA : está opção é quando os visitante de seu site clica no
anuncio e realiza uma ação no site do anunciante as cpa mais
comuns são quando se realiza uma compra.

Como ganhar dinheiro com os Programas de Afiliados ?
Entenda como ganhar dinheiro com programas de afiliados,
você se cadastra como afiliado de uma empresa na Internet e
recebe um link personalizado para divulgar o produto desta
empresa.
Esse link de divulgação, contém um código que é o seu
identificador ou ID dentro do programa de afiliados, seu único
trabalho será divulgar o seu link de afiliado ao máximo na
internet, em seu blog, rede social, grupos de discussão,em
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fóruns do mesmo assunto que o seu nicho, e-mail marketing
etc…
Desse modo, quando uma pessoa clicar no seu link de afiliado
e comprar o produto ou serviço dessa empresa você receberá
uma comissão em dinheiro já estabelecida pela empresa como
já citei acima o valor vária de 5% há 40%, ou 60 % do valor do
produto vendido por você.
Existem muitas pessoas que não tem um blog, mais que
vendem os produtos das empresas afiliadas, essas pessoas são
chamadas de marketeiros online, essas técnicas que eles
aprenderam aperfeiçoaram com o tempo, são de anos se
dedicando em vendas pela internet.
neste caso você não precisa ter um blog, para vender os
produtos da empresa, que você se tornou afiliado o risco é
mínimo porque a maioria dos programas de afiliados são de
graça.

Você dera apenas que divulgar o seu link de afiliado, para
gerar vendas, os casos de vendas de sucesso sem ter um blog
são de empreendedores que trabalham com e-mail marketing,
ou com anúncios pagos, mais ai você vai ter que por a mão no
bolso, se quiser ter algum resultado com as vendas ai já é uma
outra história.

Os programas de afiliados de se definem em produtos físico e
digital.
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Produto físico: são tudo que se pode tocar com as mãos,como
roupas,carros,creme,livros,casas,celulares,computador etc…

Produto digital: São tudo que podemos ver, mas não
podemos tocar com as mãos
ex: e-books, infoprodutos, cursos online, hospedagem de site,
revendas de páginas de sites, canais por assinatura etc…
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Veja as vantagens de trabalhar com programas de
afiliados.

1ª a maioria dos programas de afiliados é grátis, você inicia o
seu negócio online de graça você pode começar
imediatamente, mas em alguns casos a empresa precisa
aprovar o seu site/blog antes de começar .

2ª você não precisa entregar o produto, nem emitir nota fiscal
do mesmo, isso quem faz é empresa.

3ª você não precisa ter uma loja física, nem ter empregados,
muito menos ter um estoque de produtos em sua casa, isso é
responsabilidade da empresa.

4ª O seu negócio fica disponível 24 horas, 7 dias da semana
online, isso faz com que você tenha mais tempo para
aproveitar a sua família, ou fazer outra atividades de sua vida.
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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:

